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Obchody
XX-lecia S
O godz. 8 odby³a siê Msza koncelebrowana przez biskupa Józefa Pazdura, ks. Stanis³awa Orzechowskiego, ks. Stanis³awa
Pawlaczyka, proboszcza kocio³a  ks. Jacka Falkowskiego oraz: ks. prof. Miros³awa
Drzewieckiego, który wyg³osi³ kazanie. Na
mszy byli obecni: marsza³ek dolnol¹ski
J.Waszkiewicz, pos³owie Jan Chmielewski
i Tomasz Wójcik, b. minister S³awomir Najnigier, prorektorzy L.J.Jankowski i J.wi¹tek i przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Janusz £aznowski. Przybyli te¿ oczywicie
kolejni przewodnicz¹cy KZ S, liczni aktualni i byli pracownicy PWr. Wspania³e
wra¿enie robi³ piêkny wystrój o³tarza: kwiaty w kolorach narodowych i zabytkowy
obrus z haftowanym napisem Matko Pocieszenie, wspieraj Solidarnoæ
Po mszy wszyscy przeszli pod tablicê
upamiêtniaj¹c¹ I wiceprzewodnicz¹cego KZ
S PWr doc. Tadeusza Huskowskiego.
Obecni byli te¿ syn Zmar³ego Stanis³aw i
synowa Ewa. Z³o¿ono kwiaty, w przemówieniach przypomniano niezwyk³¹ postaæ
doc. Tadeusza Huskowskiego, który uosabia³ ci¹g³oæ walki o niepodleg³oæ kraju (w
m³odoci walczy³ w Szarych Szeregach), a

Pismo Informacyjne
Politechniki Wroc³awskiej

Politechnika Wroc³awska
Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
50-370 Wroc³aw

zmar³ a czasie pracy nad drugoobiegowymi
publikacjami.
Jego wyj¹tkow¹ skromnoæ i si³ê charakteru przypomnieli marsza³ek Jan Waszkiewicz oraz pos³owie AWS: dr Tomasz Wójcik i dr Andrzej Smirnow.
Nastêpnym punktem uroczystoci by³o
otwarcie wystawy w A-1. W holu i na antresoli mo¿na by³o zobaczyæ zdjêcia i eksponaty (plakaty, pocztówki, bibu³ê, pa³ki
ZOMO, pociski z gazem ³zawi¹cym, znaczki
pocztowe i wpinane w klapê, a nawet koszulê wiêzienn¹). Po wstêpnym przemówieniu przewodnicz¹cego KZ S dr Ryszarda
Wroczyñskiego otwarcia ekspozycji dokonali przew. J. £aznowski i prorektor L.J.Jankowski. Obecni z du¿ym zainteresowaniem
zwiedzali wystawê i wpisywali siê do ksiêgi pami¹tkowej. Mo¿na by³o wp³aciæ co nieco na pomnik S, który ma stan¹æ na terenie PWr.
Ca³oæ zakoñczy³o spotkanie w klubie
Studenckim, gdzie z radoci¹ witali siê
znajomi sprzed lat. Zrobiono wiele pami¹tkowych zdjêæ, choæ niektórzy nie mogli sobie dok³adnie przypomnieæ sk³adów poszczególnych komisji zak³adowych. Czas
bieg³ na rozmowach równie szybko, jak
szalone lata osiemdziesi¹te.
W sobotê zorganizowano festyn na przystani AZS, który ilustruj¹ zamieszczone
zdjêcia.
Ach, co to by³ za jubileusz! (mk)

Sk³ad redakcji: Maria Kisza (red.nacz.),
Adam Kisielnicki, Maria Lewowska, Hanna Wakowska
Redakcja mieci siê w bud D-5, pok. 2, 3 i 22
tel.320-22-89 (red.nacz.) i 320-21-17, telefax 320-27-63

e-mail: pryzmat@wtm.ite.pwr.wroc.pl
http://www.pwr.wroc.pl/politechnika/pryzmat/

Opr.graf.,red. techniczna, DTP, sk³ad i ³amanie: Adam Kisielnicki
Druk: Drukarnia Oficyny Wydawniczej PWr
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Nanotechnologia?

Szanowni Pañstwo,
Przed Wami, oto ostatni numer Pryzmatu zwi¹zany z nauczaniem akademickim XX wieku. 4 pa¿dziernika uroczyste Gaudeamus odpiewaj¹ przyszli
in¿ynierowie wieku XXl .
Nowe Stulecie nie stanie siê jednak
nagle now¹ rzeczywistoci¹. Ci m³odzi
ludzie rozpoczynaj¹cy dzi naukê, to
niemal równolatkowie Solidarnoci. Z
trudem czêsto dociera d o ich wiadomoci fakt, ¿e swobodê z jakiej dzisiaj
korzystaj¹ w swojej Ojczy¿nie, a której
czêsto nie doceniaj¹,, wywalczy³a dla
nich w nierównej walce panna S. O
tym, jak uroczycie obchodzono Jej 20
urodziny na PWr staralimy siê pokazaæ w fotoreporta¿u na stronach 2 i 3.
A Internet? Po³¹czy³ swoj¹ sieci¹
ca³y wiat. O tym, jaka przysz³oc zwi¹zana z jego rozwojem nas jeszcze czeka do koñca nikt nie wie. Rewolucja internetowa jest w toku. Na naszych ³amach, o jego poczatkach w Polsce,
przed ponad dwudziestu laty, stanie dzisiejszym i wyobra¿alnej przysz³oci,
przeczytaæ mo¿emy w refercie prof.
Józefa Bema, który t¹ sieæ tka dla nas
niemal od pocz¹tku.
Inna dziedzina otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, to elktromagnetyzm i zagra¿aj¹ca naszemu bytowi  jego niekompatybilnoæ. O tym jak jej zaradziæ radzono na XV ju¿ Miêdzynarodowym
Wroc³awskim Sympozjum Kompatybilnoci Elektromagnetycznej. Informacje
z frontu walki przedstawiamy na str. 8.
Ponadto inne sprawy ma³e (rozmaitoci) i du¿e (ok³adka) polecamy uwadze Naszych Czytelników.
Mi³ej lektury ¿yczy
Redakcja
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REMONTY

W nawi¹zaniu do informacji z majowego
wydania Pryzmatu zawiadamiamy, ¿e prace
remontowe na terenie wewnêtrznym kompleksu A prowadzone bêd¹ do koñca br.
W zakres prac wchodzi kompleksowy remont
kanalizacji ogólnosp³awnej oraz wymiana
nawierzchni dróg i chodników, a tak¿e rozplanowanie trawników. W grudniu rozpocznie siê ponadto remont przejcia tzw. gospodarczego prowadz¹cego na dziedziniec
wewnêtrzny Gmachu G³ównego (A-1).
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y przygotowaæ siê na znaczne utrudnienia w ruchu
pieszo-jezdnym na terenie objêtym pracami.
Pomimo przyjêcia zasady, ¿e wy³¹czone bêd¹
z ruchu tylko czêci terenu objête aktualnie
realizowanymi robotami, konieczne bêdzie
czasowe zamkniêcie wyjæ na podwórze z
tych budynków, które posiadaj¹ wyjcia bezporednio na ulice. Prosimy o cierpliwoæ
pracowników i studentów  za to bêdziemy
mieli funkcjonalnie i estetycznie urz¹dzon¹
w istotnym zakresie jedn¹ z wizytówkowych czêci naszej Uczelni!
mgr in¿. Sylwia Urbaniak
Biuro Dyrektora Administracyjnego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY...
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Z obu wspomnianych okazji, w niedzielê 1.10.2000, o godzinie 12.00, w kaplicy
Matki Bo¿ej Opiekunki Turystów na Okr¹glicy (20 minut od schroniska) odprawiona
zostanie msza wiêta.
Pozdrawiamy serdecznie.
Gospodarze
schroniska PTTK na Hali Krupowej
Maria i Eugeniusz Ogrodowiczowie

018 2652437, 090 642796
www.krupowa.gory.pl;
wap.krupowa.prv.pl
JUBILEUSZOWE SEMINARIUM

W trakcie odbywaj¹cego siê we wroc³awskiej Akademii Rolniczej w dniu 12 wrzenia 2000 r. jubileuszowego XXX Seminarium Zastosowañ Matematyki wrêczono odznaki Zas³u¿ony dla Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu profesorom z Politechniki Wroc³awskiej i Uniwersytetu Wroc³awskiego,
którzy od lat uczestnicz¹ w seminarium organizowanym przez Katedrê Matematyki AR
i wspierali je swoim talentem, wiedz¹ i autorytetem. Medale otrzymali profesorowie:
Zbigniew Romanowicz i Czes³aw RyllNardzewski z PWr oraz Józef £ukaszewicz,
Andrzej Krzywicki i Adam Rybarski z UWr.
Prof. Cz. Ryll-Nardzewski i prof. Z. Romanowicz.

Czytelników Pryzmatu do udzia³u w
46. Zlocie Turystów Górskich, który odbêdzie siê 1.10.2000, na Hali Krupowej. Zloty Turystów Górskich organizowane s¹ na
Hali Krupowej od roku 1955, w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê padziernika. Rokrocznie uczestniczy w nich kilkaset osób.
Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej stanowi oficjalne zakoñczenie letniego
sezonu turystycznego, a równoczenie ³¹czy
siê z obchodami kolejnej rocznicy powojennego otwarcia schroniska.

KO£O NAUKOWE
przy Instytucie Immunologii i Terapii Dowiadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk we Wroc³awiu
zaprasza

studentów do wspó³pracy
http://surfer.iitd.pan.wroc.pl/kn.htm
Dalsze informacje:
tel. sekretariat: 337-34-91
lub osobicie: ul. Rudolfa Weigla 12



C

I

ZAKOÑCZENIE REMONTU
SIECI CIEP£OWNICZEJ

Rozpoczêty z pocz¹tkiem lipca br. remont
sieci ciep³owniczej w rejonie budynków C i
D Politechniki Wroc³awskiej dobiega koñca. Obecnie trwaj¹ jeszcze prace wykoñczeniowe (sianie trawników, uk³adanie chodnika), które ostatecznie zostan¹ zakoñczone 8
wrzenia br (?). Oznacza to, ¿e utrudnienia
w ruchu pieszym i komunikacyjnym w wymienionym rejonie mamy ju¿ za sob¹.
Prace remontowe wykona³ Zak³ad Projektowo-Wykonawczy Inwestycji Ciep³owniczych INWEST TERMA s.c. na zlecenie
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o..
Anna Binkiewicz
Biuro Dyrektora Administracyjnego

NA DOBRY POCZ¥TEK

Rekolekcje rozpoczynaj¹ce rok akademicki odbêd¹ siê w dniach 8  12 padziernika.
Temat:
studia = praca?
studia = przyjañ?
studia = modlitwa?
POCZ¥TEK  niedziela, godz. 19 Koció³
Uniwersytecki,
POTEM  od poniedzia³ku do czwartku o
godz. 19 w duszpasterstwach:
Maciejówka, Dominik, Most, Wawrzyny, Redemptor, Antoni
ERRATA

W Pryzmacie nr 132/133 (lipiecsierpieñ 2000 r.) w artykule Dyplomy 2000 w
Muzeum Architektury mylnie podalimy
nazwisko prezesa Wroc³awskiego Oddzia³u SARP-u Andrzeja Zwierzchowskiego.
Przepraszamy!

STO£ÓWKA
AKADEMICKA
przy ul. Smoluchowskiego 29
budynek B-10

zaprasza

na tanie obiady abonamentowe
dla studentów i pracowników
Politechniki Wroc³awskiej
Abonament pracowniczy: 8,00 z³ za obiad
Abonament studencki: 4,50 z³ za obiad
Informacje: tel. 320-26-09
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Wspomnienie

prof. dr hab. in¿.
Marceli URUSKI

W dniu 13 lipca br. po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³
dr hab. in¿. Marceli Uruski, prof. nadzwyczajny Politechniki Wroc³awskiej.
Marceli Uruski urodzi³ siê 1 wrzenia 1940 r. w Teklówce
w woj. tarnopolskim. W 1946 r. przyby³ wraz z rodzin¹ na
Ziemie Odzyskane i zamieszka³ w Mojêcicach w woj. wroc³awskim. W 1951 r. zachorowa³ na chorobê Heinego-Mediny. Wskutek tego najpierw przebywa³ w sanatorium w Po³czynie-Zdroju, a nastêpnie w Pañstwowym Zak³adzie LeczniczoWychowawczym we Wroc³awiu na Powiêtnem, gdzie w 1958
r. ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W tym¿e roku pomimo niepe³nej sprawnoci fizycznej rozpocz¹³ studia na Wydziale £¹cznoci Politechniki Wroc³awskiej. W czasie studiów
specjalizowa³ siê w zakresie radiotechniki i po obronie pracy
dyplomowej uzyska³ w marcu 1964 r. tytu³ magistra in¿yniera
elektroniki. Pracê naukowo-dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w kwietniu 1964 r. na Politechnice Wroc³awskiej w Katedrze Podstaw Telekomunikacji, a nastêpnie od 1968 r. w Zak³adzie
Teorii Obwodów Instytutu Telekomunikacji i Akustyki, pracuj¹c w tym ostatnim do koñca.
Stopieñ doktora nauk technicznych nada³a mu w 1972 r.
Rada Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Telekomunikacji i
Akustyki Politechniki Wroc³awskiej na podstawie pracy doktorskiej pt. Synteza uk³adów kaskadowych z³o¿onych z odcinków linii transmisyjnych i elementów skupionych, a stopieñ doktora habilitowanego w 1984 r.  Rada Wydzia³u Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej na podstawie monografii pt.
Wybrane zagadnienia syntezy liniowych wielowrotników
pasywnych.

Dorobek naukowy prof. Uruskiego obejmuje 56 pozycji publikowanych w czasopismach o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym i koncentruje siê g³ównie wokó³ zagadnieñ analizy i
syntezy wielowrotowych uk³adów elektrycznych o sta³ych skupionych i roz³o¿onych, a tak¿e wokó³ problemów interpolacji
macierzami rzeczywistymi ograniczonymi. Prof. Marceli Uruski by³ laureatem Best Paper Award za 1993 r. w International
Journal of Circuit Theory and Applications. By³ cz³onkiem
Sekcji Obwodów, Sygna³ów i Systemów Komitetu Elektroniki
i Telekomunikacji PAN oraz cz³onkiem Komitetów Naukowych
szeregu konferencji Teoria Obwodów i Uk³ady Elektroniczne. By³ wyró¿niany licznymi nagrodami naukowymi i dydaktycznymi, m. in.: nagrod¹ naukow¹ Wydzia³u IV Nauk Technicznych PAN (1983), dwoma nagrodami Ministra oraz licznymi nagrodami J. M. Rektora Politechniki Wroc³awskiej. Zosta³
odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej (1982),
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1984) oraz Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1998). W bie¿¹cym roku uzyska³
nagrodê Senatu Politechniki Wroc³awskiej, której wrêczenia
niestety nie doczeka³.
Dr hab.in¿. Marceli Uruski przez ca³y okres pracy na Politechnice Wroc³awskiej prowadzi³ wyk³ady, seminaria i æwiczenia z Elektrycznoci i magnetyzmu oraz z Teorii obwodów dla
studentów wydzia³ów: Elektroniki, Elektrycznego, WPPT oraz
Informatyki i Zarz¹dzania, jak równie¿ wyk³ady z Teorii i Projektowania Filtrów Analogowych i Cyfrowych na kierunku
Elektronika i Telekomunikacja. Prowadzone przez niego zajêcia zawsze wyró¿nia³y siê walorami merytorycznymi i dydaktycznymi zyskuj¹c uznanie studentów i prze³o¿onych. W latach 1987-91 i 1996-99 pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora instytutu ds. dydaktyki. Dzia³alnoæ Jego na tym stanowisku
znacznie siê przyczyni³a do sprawnego wdro¿enia i realizacji
nowych planów i programów studiów, jak równie¿ mia³a istotny wp³yw na bie¿¹ce zarz¹dzanie i organizacjê dydaktyki w
Instytucie.
Zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 13 lipca 2000 r. Pogrzeb odby³ siê 17 lipca 2000 r. na Cmentarzu Brochowskim
we Wroc³awiu.
Brak nam bêdzie jego pogody ducha, optymizmu i wytrwa³oci, z jak¹ szed³ przez nie³atwe przecie¿ ¿ycie. Od dzieciñstwa musia³ pokonywaæ olbrzymie trudnoci wynikaj¹ce z niesprawnoci fizycznej. Dziêki swoim zdolnociom i pracowitoci zdoby³ wszystkie stopnie naukowe i odniós³ sukcesy w pracy naukowej. By³ wietnym wyk³adowc¹, wymagaj¹cym, ale
¿yczliwym, powa¿anym i lubianym przez studentów i wspó³pracowników.
¯egnaj Drogi Przyjacielu. Pozostaniesz na zawsze w naszej
pamiêci.
Marian Piekarski
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Wspomnienie

Prof. Jerzy Zawadzki

Dnia 11 sierpnia 2000 r. zmar³ prof. Jerzy Zawadzki.
Pogrzeb odby³ siê 17 sierpnia na Cmentarzu Osobowickim we Wroc³awiu.
Prof. Jerzy Zawadzki urodzi³ siê 6 sierpnia 1923 roku
we Lwowie. Studia rozpocz¹³ na Politechnice Lwowskiej
w okresie okupacji, a dyplom magistra in¿yniera mechanika otrzyma³ w roku 1947 na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
Ju¿ 1 lipca 1946 roku rozpocz¹³ pracê naukowo-dydaktyczn¹ w Politechnice Wroc³awskiej jako zastêpca asystenta.
Kiedy powsta³a Katedra Mechaniki Technicznej, by³ jej pierwszym pracownikiem, by z czasem obj¹æ kierownictwo.
W roku 1954 obroni³ pracê doktorsk¹ i kontynuowa³ dzia³alnoæ naukow¹ w zakresie reologii tworzyw, w szczególnoci sztucznych oraz dekohezji metali.
Olbrzymi dorobek dydaktyczny i naukowy Profesora zosta³ ukoronowany przyznaniem tytu³u profesora nadzwyczajnego w roku 1962, a nastêpnie zwyczajnego w roku 1970. Pe³ni³ liczne funkcje w Instytucie i na Uczelni. By³ kierownikiem Zak³adu Reologii i Wytê¿enia oraz wspó³organizatorem
Instytutu Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej oraz
Zastêpc¹ Dyrektora.
Jego znakomitych wyk³adów z mechaniki, wytrzyma³oci, reologii, drgañ s³ucha³y tysi¹ce studentów Politechniki
Wroc³awskiej.
By³ aktywnym cz³onkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym równie¿ cz³onkiem za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i
Stosowanej.
Odznaczony by³ najwy¿szymi odznaczeniami pañstwowymi i uczelnianymi miêdzy innymi Krzy¿em Komandorskim

Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem za wybitne zas³ugi dla rozwoju Politechniki Wroc³awskiej. Przeszed³ na emeryturê w roku 1983.
Dorobek naukowo-dydaktyczny prof. Jerzego Zawadzkiego ma du¿e znaczenie w mechanice i jest ilociowo ogromny
oraz rozleg³y tematycznie. £¹czna liczba prac opublikowanych w czasopismach i przedstawionych w materia³ach konferencyjnych wynosi ponad 170, w tym 5 skryptów i 3 ksi¹¿ki
wydane przez PWN. 26 prac opublikowa³ Profesor w czasopismach zagranicznych i w materia³ach konferencyjnych. Dodaæ nale¿y, ¿e np. skrypt Mechanika ogólna mia³ 5 zmienianych, rozszerzanych i uzupe³nianych wydañ. Wród ksi¹¿ek znajduje siê znany w kraju i popularny podrêcznik akademicki Mechanika ogólna, uznany przez prowadz¹cych
zajêcia za jeden z najlepszych podrêczników mechaniki. Monografia pt Problemy wytê¿enia i znu¿enia polimerów
jako tworzyw konstrukcyjnych zawiera 31 ark. wydawniczych. Zawarty w niej materia³ w 70% opiera siê o wyniki
prac prowadzonych i kierowanych przez prof. Jerzego Zawadzkiego. Poza wykazem tego dorobku znajduje siê liczna
dzia³alnoæ przek³adowa wa¿niejszych publikacji z czasopism
niemieckich i angielskich oraz t³umaczenie z jêzyka angielskiego ksi¹¿ki J.M. Warda Mechaniczne w³asnoci polimerów jako tworzyw konstrukcyjnych 26 ark. wydaw. Ten dorobek wzbogacaj¹ takie opracowania jak rozdzia³ dotycz¹cy
w³asnoci reologicznych materia³ów w Mechanice technicznej tom X, czy omówienie dorobku W.Burzyñskiego w zakresie miary wytê¿enia materia³u wed³ug energetycznej koncepcji W.Burzyñskiego w dzie³ach W. Burzyñskiego. Powa¿ne znaczenie maj¹ prace wykonane dla przemys³u, takie
jak obliczenia turbogeneratorów du¿ej mocy, czy odpowiedzialnych elementów maszyn papierniczych, sortowników wibracyjnych lub wirówek dla cukrowni o zmienionych, z inicjatywy zespo³ów prof. J. Zawadzkiego, materia³ach - na laminaty. Miar¹ tej dzia³alnoci s¹ liczne patenty. Wk³ad formalny w kszta³cenie m³odej kadry to 20 prac doktorskich,
których prof. Jerzy Zawadzki by³ promotorem oraz opieka
nad wieloma pracami habilitacyjnymi i ogromna liczba recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych . Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e liczne promotorstwa prac doktorskich i
recenzje prac habilitacyjnych dotyczy³y pracowników uczelni spoza Politechniki Wroc³awskiej z Instytutów PAN i Instytutów Resortowych, co stanowi o uznaniu autorytetu naukowego Profesora w kraju.
Charakteryzuj¹c stronê jakociow¹ i treæ dorobku naukowego trzeba podkreliæ, ¿e dotyczy on globalnie mechaniki cia³a sta³ego. W ró¿nych okresach twórczoci naukowej
Profesor koncentrowa³ siê na zagadnieniach; pocz¹tkowo
mechaniki cia³a nieodkszta³calnego, a konkretnie teorii wywa¿ania i drgañ. Przyk³ad stanowi¹ prace z lat piêædziesi¹tych takie, jak: Wywa¿anie szybko wiruj¹cych elementów
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maszynowych, czy Wp³yw momentu ¿yroskopowego szybkowiruj¹cych wa³ów sprê¿ystych na drgania uk³adu, nastêpnie na problemach wytê¿enia (wymieniê prace: Cinienie
zredukowane jako jeden z parametrów wytê¿enia, Ocena
nonoci granicznej tworzyw sztucznych), a wreszcie, co stanowi³o domenê dzia³alnoci Profesora, na zagadnieniach mechaniki dotycz¹cych jednorodnych tworzyw sztucznych oraz
niejednorodnych materia³ów typu laminaty i wystêpuj¹cych
tam w sposób istotny zjawisk pe³zania i relaksacji naprê¿eñ.
Zagadnieniami tymi zajmowa³ siê Profesor bardzo szeroko
badaj¹c je i opisuj¹c przy obci¹¿eniach stacjonarnych oraz
zmiennych w czasie, np. przy zmêczeniu. Osi¹gniêcia w tym
zakresie spowodowa³y, ¿e profesor Zawadzki by³ uwa¿any
za najwybitniejszego w kraju specjalistê w mechanice tworzyw sztucznych. Nie mo¿na jednak przy tym nie wspomnieæ
o wielu pracach powiêconych nowoczesnym metodom obliczeniowym, szczególnie cennych dla konstruktorów maszyn.
Przyk³adem s¹ publikacje Optymalne kszta³towanie strefy
przejciowej w walcowych zbiornikach cinieniowych, czy
O pewnym zagadnieniu statecznoci p³yt.
Narzêdziami pracy naukowej Profesora by³y matematyka, mechanika, fizyka cia³a sta³ego, termodynamika. Rozwa¿ania teoretyczne uzupe³nia³ lub uzasadnia³ eksperyment. Odpowiedni charakter do tego maj¹ te¿ publikacje Profesora. O
wadze tych prac wiadczy miejsce ich publikowania. By³y
to: Rozprawy In¿ynierskie, Biuletyn PAN, Archiwum Budowy Maszyn, Archiwum Hutnictwa, Zagadnienia Maszyn Przep³ywowych, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, PolimeryTworzywa Wielkocz¹steczkowe, In¿ynieria Materia³owa, Angewandte Mathematik und Mechanik, Plaste und Kautschuk,
Mechanika Polimerów, Miêdzynarodowe Kongresy
I.U.T.A.M i inne.
Takie statystyczne zestawienie dzia³alnoci naukowej
nie ilustruje jednak w pe³ni wk³adu twórczego Profesora w
rozwój mechaniki polskiej. Dlatego w sposób chocia¿by pobie¿ny nale¿y omówiæ niektóre wyniki prac. Rozpocznijmy od wytê¿enia, chocia¿ nazwanie tej grupy problemów
wytê¿eniem sugeruje ich ograniczenie do wytrzyma³oci
materia³ów i jest z punktu widzenia prac profesora Zawadzkiego za w¹skie. Prace te bowiem wi¹¿¹ siê z koncepcj¹
istnienia hiperpowierzchni obci¹¿ania, a zatem z zagadnieniami dotycz¹cymi równañ tworz¹cych opartych na tej koncepcji w teorii plastycznoci, pe³zania itp. W okresie, w którym Profesor zajmowa³ siê tym problemem znane by³y trzy
kryteria wejcia w stan plastyczny: H-M-H, Treski-de Saint
Venanta i uogólnione kryterium Burzyñskiego  mam tu na
myli wszystkie warunki jak Jagna Pragera itp. sprowadzaj¹ce siê do warunku Burzyñskiego. Kryterium Hubera stanowi³o zawê¿enie, zgodnie z dowiadczeniem Föpla, warunku Beltramiego. Mocno krytykowany przez Hubera warunek Treski mia³ ju¿ pewne uzasadnienie fizykalne. Warunki typu Burzyñskiego by³y postulatami o charakterze fenomenologicznym. Kryterium zaproponowane w wymienionej ju¿ wczeniej pracy prof. Zawadzkiego opiera³o siê
na za³o¿eniach i prawach fizyki cia³a sta³ego i w odró¿nieniu od warunku Burzyñskiego, wspó³czynniki równania

przedstawiaj¹cego to kryterium mog³y byæ wyznaczone na
podstawie danych fizycznych o w³asnociach termomechanicznych orodka. Postulat, ¿e miar¹ wytê¿enia  wejcia w
stan plastyczny jest energia swobodna, czyli jedna z funkcji
termodynamicznych, mia³ du¿e znaczenie, gdy¿ w zale¿noci od przyjêtych zmiennych stanu (zgodnie z przekszta³ceniem Legendre,a) pozwala³ uogólniæ to kryterium. Zwraca³
te¿ uwagê na rolê termodynamiki w opisie tych zjawisk,
umo¿liwiaj¹c zastosowanie tego kryterium do ró¿nych materia³ów w dowolnych stanach mechanicznych. Potwierdzi³y to badania dowiadczalne jednorodnych tworzyw sztucznych. Nale¿y tu dodaæ, ¿e pierwsza praca prof. J.Zawadzkiego na ten temat zosta³a przyjêta do druku w Rozprawach
in¿ynierskich w roku 1953, natomiast prace zwracaj¹ce uwagê na rolê termodynamiki w mechanice opublikowane zosta³y przez Ziglera w 1952 roku, Biota w roku 1955, Wakulenkê w roku 1958. Prace profesora Zawadzkiego dotycz¹ce warunków granicznych by³y te¿ czêsto cytowane.
W roku 1959 prof. Jerzy Zawadzki zainicjowa³ pierwsze
w kraju kompleksowe badania powiêcone zmêczeniu tworzyw sztucznych. Ich podsumowanie stanowi³o ponad 50 publikacji. Prace te dotyczy³y optymalizacji w³asnoci zmêczeniowych orodka lub elementów konstrukcyjnych (np. wp³ywu metalizacji powierzchni, roli metalicznych nape³niaczy,
obróbki cieplnej), analizy fenomenologicznych w³asnoci
zmêczeniowych, statystycznych aspektów zmêczenia, zagadnieñ metodycznych i aparaturowych polegaj¹cych na wdra¿aniu ró¿nych metod oznaczania granicy zmêczenia tworzyw,
analizy wp³ywu ró¿nych czynników na wytrzyma³oæ doran¹ i zmêczeniow¹ jak temperatury, nape³niaczy szklanych, koncentracji naprê¿eñ, efektu skali.
W roku 1964 prof., J. Zawadzki rozpocz¹³ prace zwi¹zane
z problemami pe³zania statycznego i dynamicznego polimerów. Szczególnymi osi¹gniêciami w tym zakresie by³ analityczny opis efektów wibrope³zania przy wymuszeniu kinematycznym dla tworzyw termoplastycznych oraz zapocz¹tkowanie badañ pe³zania tworzyw termoplastycznych przy obci¹¿eniach stochastycznych z podjêtymi próbami zastosowania w tych pracach, metod teorii identyfikacji, Zagadnieniem,
którym Profesor zajmowa³ siê ostatnio, wa¿nym z punktu
widzenia praktycznego zastosowania tworzyw na elementy konstrukcji, by³a reodystrybucja naprê¿eñ w belkach i p³ytach przek³adkowych-trójwarstwiowych. Prace Profesora w
tym zakresie maj¹ charakter teoretyczny i s¹ nowym spojrzeniem na zjawiska wystêpuj¹ce w obci¹¿onych z³o¿onych materia³ach.
Na zakoñczenie nale¿y dodaæ, ¿e przedstawione tutaj osi¹gniêcia w dzia³alnoci naukowej prof. Jerzego Zawadzkiego
s¹ niepe³ne i szkicowe. Nie wspomnia³em o tak trudnych zagadnieniach, jakimi Profesor siê interesowa³, do których nale¿y np. reostatecznoæ tworzyw zbrojonych w³óknami szklanymi, które cechuje geometryczna i fizyczna nieliniowoæ oraz
anizotropia, czy te¿ próby przejcia z opisu dyskretnego do
opisu makro zjawisk mechanicznych. Mylê, ¿e ze wzglêdu
na charakter zespo³owy i otwarty, dzia³alnoæ naukowa Profesora jest w przewa¿aj¹cej czêci doskonale znana. 
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Kompatybilnoci Elektromagnetycznej i Wystawa Techniczna
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Przed ponad 110 laty odkryto mo¿liwoæ u¿ytkowania nowego
wówczas zasobu naturalnego zwanego widmem elektromagnetycznym, charakteryzuj¹cego siê wzajemnie ze sob¹ powi¹zanymi parametrami przestrzeni, czasu i czêstotliwoci. W pocz¹tkowym okresie rozwoju radiotechniki jedyne ograniczenia w u¿ytkowaniu widma wynika³y z w³aciwoci naturalnego ziemskiego rodowiska
elektromagnetycznego i technicznych mo¿liwoci budowanych
urz¹dzeñ. Problemy ochrony widma elektromagnetycznego w dzisiejszym znaczeniu nie by³y znane, gdy¿ nieliczne dzia³aj¹ce wtedy urz¹dzenia mog³y pracowaæ z dala od siebie i na ró¿nych czêstotliwociach. Z biegiem czasu wprowadzane do ziemskiego rodowiska elektromagnetycznego w coraz wiêkszej liczbie urz¹dzenia elektryczne zaczê³y w istotny sposób pogarszaæ jego stan. Mo¿liwoci dzia³ania tych urz¹dzeñ ulega³y jednoczenie ograniczeniu
wynikaj¹cemu z interakcji z urz¹dzeniami wczeniej uruchomionymi. Do drastycznego pogorszenia sytuacji w tym wzglêdzie dosz³o w ci¹gu ostatnich 40 lat, a szczególnie ostatnich 10 lat, kiedy
to znacznie zwiêkszy³o siê zapotrzebowanie na radiowe systemy, a
tak¿e wzros³o zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju urz¹dzenia
elektryczne, elektroniczne i informatyczne stosowane indywidualnie i w przemyle.
Pojêcie kompatybilnoci elekromagnetycznej zwi¹zane jest ze
zdolnoci¹ urz¹dzeñ elektronicznych i systemów do pracy w rodowisku elektromagnetyczRysunek przedstawia rozwój Miêdzynarodowego Wroc³awskiego
nym bez doznawania lub poSympozjum Kompatybilnoci Elektromagnetycznej w latach 1972 - 2000
wodowania niedopuszczalnego pogorszenia tej pracy na
400
skutek promieniowania elektromagnetycznego lub wra¿liwoci na nie. Pojêcie to, w
zale¿noci od tego, czy odno300
simy je do urz¹dzeñ czy do
systemów, dzieli siê odpowiednio na kompatybilnoæ
urz¹dzeniow¹ i systemow¹.
200
W obrêbie systemów radiokomunikacyjnych wyró¿nia
siê kompatybilnoæ wewnêtrzn¹, gdy uwzglêdniane
100
s¹ tylko ród³a zak³óceñ i ich
odbiorniki nale¿¹ce do jednego systemu, np. do systemu
telefonii komórkowej GSM
0
oraz kompatybilnoæ zewnêtrzn¹, gdy rozwa¿a siê
wp³yw urz¹dzeñ jednego systemu na drugi, np. naziemLiczba artyku³ów
nych linii radiowych na ³¹cza
Liczba uczestników
satelitarne.

1996

Wstêp

1994

W dobie dynamicznie rozwijaj¹cych siê systemów radiowych
komunikacji osobistej, Internetu, radiowych sieci dostêpu do us³ug
w¹sko- i szerokopasmowych oraz powszechnej obecnoci mikroprocesorów we wszelkiego typu urz¹dzeniach elektrycznych wymagania zwi¹zane z kompatybilnoci¹ elektromagnetyczn¹ nabra³y charakteru podstawowego, takiego samego, jak wymagania bezpieczeñstwa. Donios³oæ zagadnieñ kompatybilnoci elektromagnetycznej zosta³a bardzo wczenie dostrze¿ona przez wroc³awskie
rodowisko naukowe skupione wokó³ Instytutu Telekomunikacji i
Akustyki Politechniki Wroc³awskiej i Wroc³awskiego Oddzia³u
Instytutu £¹cznoci. Zapocz¹tkowa³o ono cykl organizowanych co
dwa lata sympozjów, które obecnie maj¹ ustalon¹ rangê miêdzynarodow¹.
Pierwsze Wroc³awskie Sympozjum Kompatybilnoci Elektromagnetycznej odby³o siê w 1972 roku, w okresie, w którym nie odbywa³y siê ¿adne regularne konferencje dotycz¹ce tej dziedziny nauki w Europie. Od roku 1976 sympozjum sta³o siê regularnie organizowan¹ co dwa lata imprez¹ naukow¹ ci¹gaj¹c¹ do Polski znacz¹cych naukowców i specjalistów ze wiata. Nawi¹zano wspó³pracê z czo³owymi miêdzynarodowymi organizacjami o zasiêgu
regionalnym i wiatowym. Zamieszczony rysunek obrazuje rozwój
Sympozjum na przestrzeni lat 1972-2000.
Jako ciekawostkê nale¿y traktowaæ dane dotycz¹ce roku 1982,
w którym Komitet Organizacyjny przygotowa³ siê do organizacji
Sympozjum, opracowany by³ program, wybrano autorów referatów i tematy wyst¹pieñ, ale nie by³o uczestników. Sta³o siê tak,
poniewa¿ ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w tym czasie w Polsce pra-

wrzesieñ 2000
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wa stanu wojennego organizatorzy zdecydowali siê nie zapraszaæ tic Compatibility Strategy for the Future zosta³ zaprezentowagoci na Sympozjum.
ny przez przewodnicz¹cego IEC-ACEC dr W.A. Radaskyego. PoWszystkie sympozja organizowane s¹ przez trzy instytucje: Sto- wiêcony by³ rozwojowi kompatybilnoci elektromagnetycznej w
warzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Instytut £¹cznoci Od- przysz³oci. Natomiast wyg³oszony przez P. Lavena z Europejskiej
dzia³ Wroc³aw oraz Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politech- Unii Radiodyfuzyjnej (EBU) referat The Future of Broadcasting
niki Wroc³awskiej. Sympozjum ma poparcie URSI oraz innych miê- dotyczy³ przysz³oci radiodyfuzji. Druga sesja plenarna powiêcodzynarodowych i krajowych stowarzyszeñ, w tym stowarzyszeñ na by³a dwóm tematom: problemom standaryzacji w zakresie komin¿ynierów elektryków i elektroników z 25 krajów (czêæ z nich patybilnoci elektromagnetycznej w zastosowaniach cywilnych i
poprzez EUREL).
wojskowych oraz zak³óceniom w sieciach radiokomunikacyjnych.
Na licie instytucji i firm wspieraj¹cych Sympozjum w roku 2000 Pierwszy z referatów pt.: Civilian vs Military EMC Standardiznalaz³y siê m.in.: Pañstwowa Agencja Radiokomunikacyjna, Te- zation  View of NATO Special Working Group 10 on Electrolekomunikacja Polska S.A., Plus GSM, PTK Centertel, Europej- magnetic Environment Effects wyg³oszony zosta³ przez kapitaskie Biuro Badawczych Laboratoriów Si³ Powietrznych USA z sie- na R. Azzarone (General Directorate TELEDIFE), drugi pt.:Nodzib¹ w Londynie i Radio ESKA.
ise Interference in Radiocommunication Networks: Shannons
W sk³ad Rady Sympozjum wchodz¹ wybitni specjalici z kraju i Formula Revisited przez prof. R. G. Stru¿aka, (wspó³przewodze wiata. Przewodnicz¹cym Rady jest prof. W. Majewski, a jego nicz¹cego URSI Com. EWG i cz³onka ITU). Trzecia sesja plenarna
zastêpcami: prof. A. Pi³atowicz i dr M. Rusin. Na czele Komitetu zawiera³a tylko jedn¹ prezentacjê dotycz¹c¹ zagadnieñ wp³ywu zjaNaukowego Sympozjum stoj¹ prof. R. G. Stru¿ak i prof. wisk elektromagnetycznych na procesy standaryzacyjne zwi¹zane
F.L.H.M. Stumpers (Holandia)  honorowy przewodnicz¹cy. Wspó³- z ochron¹ przed promieniowaniem niejonizuj¹cym. Referat EM
przewodnicz¹cymi Komitetu s¹: prof. D.J. Bem i pan J. Rutkowski. Phenomena and Implications for Standardization. EMC-SafePrzewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego jest pan W. Moroñ.
ty-Human Exposure zosta³ wyg³oszony przez prof. G. GoldberW bie¿¹cym roku Sympozjum odby³o siê w dniach 27-30 czerwca ga (by³ego przewodnicz¹cego IEC-ACEC).
w gmachu g³ównym Politechniki Wroc³awskiej. Uczestniczy³o w
Podczas 15 Wroc³awskiego Miêdzynarodowego Sympozjum
nim 328 specjalistów z 31 krajów. Najwiêksz¹ grupê stanowili Kompatybilnoci odby³y siê 34 regularne sesje oraz 9 sesji plakatouczestnicy krajowi (124 osoby). Licznie przybyli gocie z Niemiec wych. Zakres tematyczny sesji by³ niezwykle szeroki. Wród sesji
(23), Rosji (22), USA (16), Francji (15), W³och (15), Japonii (14), regularnych czêæ stanowi³y tzw. sesje zaproszone. Sesje te organiWlk. Brytanii (11), Bia³orusi (9), Szwajcarii (9), Ukrainy (9) i Li- zowane s¹ przez wybitnych specjalistów, którzy zapraszaj¹ uznatwy (8).
nych ekspertów do przygotowania referatów dotycz¹cych okreloW materia³ach z konferencji znalaz³o siê 208 referatów przygo- nej dziedziny. Przewodnicz¹cy tego typu sesji jest odpowiedzialny
towanych przez 339 autorów z 34 krajów. Zosta³y one opracowane merytorycznie za tematykê i poziom referatów. Tematy sesji zaprowczeniej i przekazane uczestnikom w trakcie Sympozjum. Zawie- szonych oraz nazwiska organizatorów przedstawiono w tabeli 1.
raj¹ one dodatkowo materia³y przygotowane na spotkania robocze,
Tematy pozosta³ych sesji oraz nazwiska przewodnicz¹cych poktóre odby³y siê w czasie trwania Sympozjum oraz materia³y z kazano w tabeli 2.
otwartego spotkania Komisji E URSI.
Podczas Sympozjum odby³y siê równie¿ dwa spotkania robocze
Ceremoniê otwarcia Sympozjum prowadzi³ prof. D.J. Bem. J.M. (workshops) dotycz¹ce dzia³alnoci ETSI w dziedzinie kompatyRektor PWr prof. A. Mulak przywita³ wszystkich zgromadzonych bilnoci elektromagnetycznej (European Telecommunications Stanuczestników. Wiceminister £¹cznoci dr M. Rusin wyg³osi³ prze- dards Institute Activities in EMC and Radio Spectrum Matters) oraz
mówienie w imieniu Ministra £¹cznoci  opiekuna Sympozjum. zagadnieñ in¿ynierii widma, które mo¿na analizowaæ przy u¿yciu
Podczas otwieraj¹cej ceremonii Komitet OrganizacyjTabela 1. Tematy sesji zaproszonych i ich organizatorzy
ny uhonorowa³ i wrêczy³
Nazwa sesji zaproszonej
Organizator sesji (kraj)
okolicznociowe dyplomy za
Scientific
Use
of
Radio
Regulations
and
Facts
Dr
T.A. Spoelstra,(Holandia)
wieloletni¹ wspó³pracê i
EMC
Performance
of
Symmetrical
and
Coaxial
Cabling
Dr
L. Halme, (Finlandia),
wielki wk³ad w sukces imRadio Spectrum Issues in 2000
R.J. Mayher (USA),
prezy nastêpuj¹cym osobom:
Terrestrial Electromagnetic Noise Environment
Prof. M. Hayakawa, (Japonia);
prof. M. Hayakawie (JapoNATO Approach to Harmonization of Civil and Military EMC
Kapt. R. Azzarone (W³ochy),
nia), prof. M. Ianozowi
Standards
Dr M. Kukulka (Polska),
(Szwajcaria), prof. H. KikuKom. R. Archer (Belgia)
chiemu (Japonia), dr T. SpoPower
Line
Communication

EMC
Problems
Dr
R. Vick (Niemcy),
elstrze (Holandia), prof. T.
Lightning
Effects
and
Coupling
Models
Prof.
M. Ianoz (Szwajcaria),
Yoshino (Japonia), prof. P.
Prof. H. Kikuchi (Japonia),
Gravito-Electrodynamics, EHD, Self-Organization, and PreDegauqueowi (Francja),
Earthquake Effects in the Atmosphere, Ionosphere and
prof. E. Nano (W³ochy),
Magnetosphere,
prof. A. Karwowskiemu
EMC Matters and Satellite-Based Systems
Dr R. Meidan (Izrael),
(Polska), prof. H. Miko³ajComputational
EM
Techniques
in
Mobile
Wireless
Prof.
A. Karwowski (Polska),
czykowi (Polska), dr A. PaCommunications
vlioukowi (Rosja), prof. R.
Energy Transmission from Earthquake Focus and EM Emission
Prof. T. Yoshino (Japonia);
Showersowi (USA).
Wave Generated on the Ground Surface and in the Ionosphere
Podczas Sympozjum odEMC Modelling and Analysis
Prof. K. Gonchorek (Niemcy)
by³y siê trzy sesje plenarne
Computer
Support
of
International
Frequency
Management
Dr
T. Cesky (Luksemburg)
(codziennie jedna). Pierwsza
Activities,
sesja obejmowa³a dwa refeRegulations for the Limitation of Human Exposure to EM Fields G. Goldberg (Szwajcaria)
raty, z których pierwszy, zaEMC in Amateur Radio Service
Prof. H Trzaska (Polska)
tytu³owany Electromagne-
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Wystawa publikacji naukowo-technicznych
zgroTemat sesji
Przewodnicz¹cy (kraj)
madzi³a
najnowsze
publikaAntennas and Propagation
A. Medeisis (Litwa)
cje wydane przez organizaBiological Effects of FM Radiation - Technical
sesja plakatowa
cje miêdzynarodowe, w
Aspects
tym: URSI (International
EMC on Component and PCB Level I
Dr E. Griese (Niemcy)
Union of Radio Science),
EMC on Component and PCB Level II
T.R. Gazizov (Rosja)
ITU (International TeleEMC in Communication and Power Systems
Dr R. Vick (Niemcy)
communication Union),
EMC Modelling I,
Dr E.B. Joffe (Izrael),
ETSI (European TelecomEMC Modelling II
Prof. D.J.Bem (Polska),
munication Standards InstiEMC Measurement Techniques
Dr A.S. Podgorski (Kanada),
tute), EBU (European BroEMC Measurements
sesja plakatowa
adcasting Union), IEC (InEMC in Communication, Power and Transport
sesja plakatowa
ternational ElectrotechniSystems
cal Committee), CISPR
EMC Regulations
Dr N.V. Ryazantseva (Bia³oru),
(Special Committee on RaEMC Modelling
sesja plakatowa
dio Interference), wiele puEM Hazards and Terrorism
Dr R.L. Gardner (USA)
blikacji ksi¹¿kowych, w
EM Interference Measurements
Dr D. Hansen (Szwajcaria)
tym udostêpnione przez firEMI Reduction Techniques
Prof. B. Jecko (Francja)
mê Kubicz Wydawnictwa
EMI Reduction Techniques
sesja plakatowa
Importowane oraz szereg
EMI Sources and Coupling Path to Victims
sesja plakatowa
periodycznie ukazuj¹cych
Immunity
sesja plakatowa
siê czasopism powiêcoLightning and ESD
Prof. R.E. Zich (W³ochy)
nych tematyce kompatybilSpectrum Engineering
sesja plakatowa
noci elektromagnetycznej,
Spectrum Management and Monitoring
W.A. Luther (USA)
które zosta³y nades³ane z
ca³ego wiata.
metody Monte Carlo (The Spectrum Engineering Advanced Monte
W ostatnim dniu Sympozjum zorganizowane zosta³o wspólne
Carlo Tool (Seamcat)). Pierwsze ze spotkañ prowadzone by³o przez spotkanie Rady Sympozjum, Komitetu Programowego i OrganizaO.J. Wheatona z Agencji Radiokomunikacyjnej Wielkiej Brytanii i cyjnego Sympozjum. Celem spotkania by³a ocena przebiegu konrównoczenie przewodnicz¹cego Komitetu Technicznego ERM w ferencji oraz dyskusja nad mo¿liwymi zmianami i formami ulepETSI. Drugie spotkanie prowadzili A. Benamar z Motoroli-Francja szenia niektórych elementów tego miêdzynarodowego spotkania
oraz S. Bond z Agencji Radiokomunikacyjnej Wlk. Brytanii. Po- ekspertów.
nadto odby³y siê dwie prezentacje firmowe. Firma TCI Technology
W ocenie uczestnicz¹cych w spotkaniu osób Sympozjum wypafor Communications International (www.tcibr.com) z USA zapre- d³o bardzo dobrze. Podkrelono, ¿e nale¿y utrzymaæ jego szeroki
zentowa³a zintegrowany system zarz¹dzania i monitorowania wid- zakres tematyczny, który pozytywnie wyró¿nia wroc³awskie symma elektromagnetycznego przy u¿yciu szerokopasmowych pomia- pozjum od innych tego typu imprez na wiecie, u³atwia wymianê i
rowych serwerów z funkcjami cyfrowego przetwarzania sygna³ów weryfikacjê nowych idei dziêki obecnoci szerokiej grupy specjaDSP. Firma Schroff GmbH z Niemiec przedstawi³a metody kon- listów z ró¿nych obszarów kompatybilnoci elektromagnetycznej.
struowania ekranowanych obudów ze szczególnym uwzglêdnieniem Bezporednie kontakty na tak szerokim forum specjalistów pozwaprzejæ kablowych.
laj¹ unikn¹æ powtarzania tych samych prac. Ponadto bezcennym
Komitet Organizacyjny Sympozjum zadba³ równie¿ o zorgani- walorem wroc³awskiej imprezy jest mo¿liwoæ spotkañ teoretyków
zowanie finansowej pomocy dla m³odych naukowców. Uda³o siê z praktykami. Podczas sesji podsumowuj¹cej XV Wroc³awskie
uzyskaæ fundusze od URSI, Europejskiego Biura Laboratoriów Sympozjum z udzia³em cz³onków Rady Sympozjum, Rady PrograBadawczych Si³ Powietrznych USA, firmy MTU-INFORM Co. z mowej, przewodnicz¹cych sesji i Komitetu Organizacyjnego stwierMoskwy, z wroc³awskiej Kogeneracji S.A. i ELTEST-u S.A. z War- dzono, ¿e du¿ym walorem imprezy jest jej naukowa atmosfera poszawy. Fundusze te przeznaczone zosta³y na ca³kowite lub czêcio- zytywnie wyró¿niaj¹ca j¹ na tle wielu innych spotkañ o bardziej
we pokrycie kosztów uczestnictwa w Sympozjum i zakwaterowa- komercyjnym nastawieniu.
nia dla 15 osób.
XVI Wroc³awskie Sympozjum Miêdzynarodowe planowane jest
Podczas sympozjów organizowane s¹ dwie wystawy: sprzêtu i na rok 2002. Dok³adna data zostanie ustalona w póniejszym teroprogramowania oraz publikacji naukowo-technicznych powiêco- minie. Szczegó³y dotycz¹ce sympozjum mo¿na znaleæ na stronie
nych zagadnieniom kompatybilnoci elektromagnetycznej. W wy- Internetu: www.emc.wroc.pl lub otrzymaæ je po zapytaniu wys³astawie technicznej w bie¿¹cym roku udzia³ wziê³o osiem firm kra- nym na adres: emc@il.wroc.pl.
jowych i zagranicznych. By³y obecne prawie wszystkie firmy liOpracowa³ dr in¿. Ryszard J. Zieliñski
cz¹ce siê w dziedzinie produkcji sprzêtu pomiarowego: Agilent
Technologies (dawniej Hewlett&Packard) reprezentowana przez
AM Technologies Polska, Narda (Niemcy), Rohde und Schwarz
[1] Short Report on 15th International Wroc³aw Symposium and
(Austria), Tektronix Polska, Schaffner (Szwajcaria) reprezentowany przez ASTAT, Unitronex Poland oraz Schroff specjalizuj¹cy siê Exhibition on Electromagnetic Compatibility Wroc³aw, Poland, 27
w produkcji ekranowanych obudów. Swoje osi¹gniêcia w zakresie  30.06.2000.
[2] Bem D.J.: Modelowanie systemów radiokomunikacyjnych
konstruowania sprzêtu pomiarowego prezentowa³ równie¿ Instytut
£¹cznoci, Oddzia³ Wroc³aw. Firma Techtronic z Wroc³awia udo- skrypt PWr, Wroc³aw 1985.
[3] Moroñ W.: Kompatybilnoæ elektromagnetyczna, geneza i
stêpni³a sprzêt komputerowy i oprogramowanie, umo¿liwiaj¹c
ewolucja, Instytut £¹cznoci Oddzia³ we Wroc³awiu.
uczestnikom konferencji bezp³atny dostêp do Internetu.
Tabela 2. Tematy sesji i ich organizatorzy
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17 czerwca 2000 roku odby³o siê w Olejnicy wyjazdowe posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola, na
którym prof. Daniel Józef Bem, kierownik Wroc³awskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, przedstawi³ stan obecny i
perspektywy rozwoju Wroc³awskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Daniel J. Bem

WROC£AWSKA
AKADEMICKA
SIEÆ KOMPUTEROWA *)
Wprowadzenie
rodowisko wroc³awskie od ponad dwudziestu lat interesuje siê
problematyk¹ sieci komputerowych. W latach 1978  1986 prof.
Mieczys³aw Bazewicz (Politechnika Wroc³awska) kierowa³ resortowym programem badawczym RI 14. W ramach tego programu
powsta³a eksperymentalna sieæ komputerowa o nazwie Pitagoras,
³¹cz¹ca Gliwice, Warszawê i Wroc³aw. Szybkoæ transmisji w tej
sieci by³a zawrotna, a¿ 2400 b/s. Dzi we Wroc³awiu mamy odcinki sieci, w których dane przep³ywaj¹ z szybkoci¹ 622 miliony
bitów na sekundê i mylimy o szybkociach gigabitowych (miliardy bitów na sekundê).

W roku 1986 Urz¹d Postêpu Naukowo-Technicznego i Wdro¿eñ ustanowi³ Centralny Program Badawczo-Rozwojowy nr 8.13 
Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Jednostk¹
wiod¹c¹ programu zosta³a Politechnika Wroc³awska, a jego kierownikiem  autor tego referatu. Program zakoñczy³ siê w roku
1990; jego najwiêkszym osi¹gniêciem by³o przygotowanie kadr
zdolnych do projektowania, realizacji i utrzymania sieci komputerowych.
W marcu 1993 roku Kolegium Rektorów Wy¿szych Uczelni
Wroc³awia powo³a³o rodowiskow¹ Grupê Robocz¹ ds. budowy
miejskiej sieci komputerowej we Wroc³awiu. Grupa przygotowa³a
wniosek do Komitetu Badañ Naukowych o finansowanie budowy
tej sieci. W lipcu tego¿ roku Wroc³aw otrzyma³ z KBN dotacjê w
wysokoci 4.446 milionów z³ (444.600 PLN). Natychmiast rozpoczêto budowê Wroc³awskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
(WASK). W koñcu 1993 roku WASK sk³ada³a siê z oko³o 10 km
tras wiat³owodowych i trzech ruterów, do których do³¹czone by³y
sieci lokalne Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej, Politechniki Wroc³awskiej i Uniwersytetu Wroc³awskiego (rys. 1). WASK
by³a po³¹czona ze wiatem zewnêtrznym za pomoc¹ dwóch ³¹czy o
przep³ywnociach 9600 b/s i 64000 b/s.
4 maja 1994 roku uczelnie: AE, AMuz, AR, AWF, PWSSP, PWST,
PFT, PWr, UWr oraz Wroc³awski Oddzia³ PAN, Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej i Wroc³awskie Towarzystwo Naukowe
podpisa³y porozumienie rodowiskowe w sprawie budowy i rozwoju
WASK. Jako jednostk¹ wiod¹ca wybrano Politechnikê Wroc³awsk¹,
a koordynatorem budowy WASK zosta³ autor tego referatu.

Rys. 1. Topologia Wroc³awskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w koñcu 1993 roku
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W koñcu 1999 roku
WASK osi¹gn¹³ imponuj¹c¹ strukturê (rys. 3). W
rdzeniu sieci zastosowano
standard ATM (asynchroniczny tryb transmisji) z
³¹czami o przep³ywnociach 155 i 622 Mb/s.
Wszystkie uczelnie oraz
jednostki naukowe i naukowo-badawcze zosta³y
do³¹czone do sieci. Po³¹czenia ze wiatem zewnêtrznym zapewniaj¹ ³¹cza do NASK o przep³ywnoci 512 kb/s i do POL
34 o przep³ywnoci 34
Mb/s. Dostêp do WASK
jest mo¿liwy tak¿e z publicznej sieci telefonicznej
poprzez ³¹cza komutowane oraz z sieci POLPAKT. WASK ma obecnie 441
portów dostêpowych ró¿nych rodzajów (tab. 1). Do
sieci jest do³¹czonych
8325 komputerów (tab. 2).
WCSS obs³uguje równie¿
u¿ytkowników pozaakademickich. Obs³uga polega
na pod³¹czeniu sieci lokalnej u¿ytkownika pozaakademickiego do WASK. Do
najwa¿niejszych u¿ytkowników pozaakademickich
nale¿¹:
 Urz¹d Wojewódzki (³¹cze szeregowe),
 Orodek Partnerstwa Europejskiego (³¹cze szeregowe),
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (³¹cze Ethernet),
 Centrum Informatyki PKP (³¹cze szeregowe),
 Gmina Wroc³aw (wirtualna sieæ szkó³ rednich: II LO, V LO, X
LO, XIII LO, XIV LO, XIII Gimnazjum).

Wroc³awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Rys. 2. Winieta Wroc³awskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Wroc³awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
21 grudnia 1994 roku utworzono Wroc³awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (rys. 2). WCSS jest jednostk¹ organizacyjn¹ Politechniki Wroc³awskiej, wiadczy jednak us³ugi dla ca³ego
rodowiska. Podstawowe zadania WCSS to:
 eksploatacja i rozbudowa WASK,
 eksploatacja i rozbudowa komputerów du¿ej mocy,
 eksploatacja i rozwój rodowiskowych zasobów informacyjnych,
 regularne informowanie rodowiska o dostêpnym sprzêcie
i oprogramowaniu,
 szkolenie u¿ytkowników oraz udzielanie bie¿¹cym konsultacji
w zakresie korzystania z zasobów sieciowych i komputerów
du¿ej mocy.
Politechnika Wroc³awska, reprezentowana przez WCSS, jest
operatorem telekomunikacyjnym dysponuj¹cym koncesj¹, wydan¹
przez Ministra £¹cznoci RP, na wiadczenie us³ug telekomunikacyjnych.
Tabela 1. Porty dostêpowe WASK (koniec 1999 roku)

Typ portu

Ethernet
FDDI
Fast Ethernet
ATM
Szeregowe synchroniczne
Szeregowe asynchroniczne
Razem

Liczba portów
197
2
45
52
49
96
441

Tabela 2 Liczba komputerów w³¹czonych do WASK
Nazwa abonenta

Domena

Liczba
komputerów

Politechnika Wroc³awska

pwr

4836

Uniwersytet Wroc³awski

uni

1365

Akademia Ekonomiczna

ae

605

Akademia Rolnicza

ar

401

pan

324

Jednostki PAN
Akademia Medyczna

am

226

Akademia Wychowania Fizycznego

awf

141

Instytut Automatyki Syst. Energet. (IASE)

iase

105

Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor

igo

85

Zak³ad Naukowy Ossolineum

oss

57

witi

43

amuz

32

Wojskowy Instytut Techniki In¿ynieryjnej
Akademia Muzyczna
Akademia Sztuk Piêknych

asp

31

pigod

28

Papieski Fakultet Teologiczny

pft

27

Instytut Elektrotechniki

iel

17

Pañstwowy Instytut Geologiczny  Wroc³aw

Wy¿sza Szko³a Oficerska
Razem

wso

2
8325
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FDDI
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zoo-atm (UWr)

student-eth (PWr)
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bg (UWr)
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C2511
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SIEÆ
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SIEÆ
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Rys. 3. Topologia Wroc³awskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w koñcu 1999 roku

Sieæ wewnêtrzna WCSS obejmuje komputery du¿ej mocy, serwery sieciowe i system zarz¹dzania (rys. 4).
Zarz¹dzanie prac¹ sieci odbywa siê na komputerze HP C3000:

512 MB RAM, 18 GB HD, 400 MHz (rys. 5).
Centrum dysponuje obecnie trzema komputerami du¿ej mocy:
 IBM SP2  jest to maszyna równoleg³a z rozproszon¹ pamiêci¹;
piêtnacie wêz³ów obliczeniowych jest po³¹czonych ze sob¹ poprzez wysokowydajny
Rys. 4. Sieæ wewnêtrzna Wroc³awskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
prze³¹cznik; ka¿dy z wêz³ów jest wyposa¿ony we w³asny procesor; pamiêæ operacyjna: 1
´ 128 MB + 14 ´ 66 MB; pamiêæ dyskowa: 4
´ 4,5 GB + 14 ´ 1,0 GB;
ZASOBY

ONYX RE2  jest to komputer równoleg³y z
SIECIOWE
STACJA ZARZ¥DZANIA
pamiêci¹ wspó³dzielon¹; mo¿e s³u¿yæ jako
SUN
serwer obliczeniowy lub silna stacja graficzENTERPRISE 4500
HP OPEN VIEW
HP9000 C100
na; ma cztery procesory R 10000 z zegarem
CISCO WORKS
194 MHz oraz 1,256 GB pamiêci;
HP9000
155 Mb/s
K200
 ORIGIN 2000  jest to maszyna równoleg³a
ZASOBY KDM
z pamiêci¹ wspó³dzielon¹, s³u¿y jako serwer
obliczeniowy; pamiêæ operacyjna: 4GB; paSUN SPARC 1000
LS1010
155 Mb/s
miêæ dyskowa: 4 GB + 4 ´ 9,1 GB + 3 ´ 18,2
SGI ORIGIN 2000
GB.
SUN ULTRA 30
155 Mb/s
centrum-atm (PWr)
WCSS dysponuje bogatymi zasobami proSGI ONYX RE2
gramowymi:
SUN SPARC 2
Gaussian. Modelowanie uk³adów cz¹stecz155 Mb/s
ARCHIWIZATORY
kowych w zmiennych warunkach z zastosoC5000
FDDI
HP9000 E25
10 Mb/s
waniem mechaniki kwantowej. Umo¿liwia
IBM SP2
100 Mb/s
przewidywanie oddzia³ywañ i w³aciwoci
centrum-eth (PWr)
cz¹steczek. Wspomaga badania dotycz¹ce saSUN NETRA
mych cz¹steczek oraz reakcji chemicznych z
uwzglêdnieniem stanów stabilnych oraz
zwi¹zków nietrwa³ych, których obserwacje
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Rys. 5. Stacja zarz¹dzania

eksperymentalne nie s¹ mo¿liwe.
Gamess. Program obliczeniowy z zakresu chemii kwantowej stosuj¹cy metody ab initio. Umo¿liwia obliczanie funkcji falowych
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typu RHF, ROHF, UHF, GVB i
MCSCF z poprawkami energetycznymi.
Maple. S³u¿y do rozwi¹zywania wielu zagadnieñ matematycznych w trybie interakcyjnym.
Mo¿na go stosowaæ do obliczeñ
zwi¹zanych z wielomianami,
równaniami algebraicznymi, z
szeregami, z rachunkiem ró¿niczkowym i ca³kowym.
MSI. Umo¿liwia modelowanie cz¹steczkowe, symulacje dla
ma³ych cz¹steczek, makrocz¹steczek oraz obliczenia z zakresu
chemii kwantowej. Jest pomocny przy przewidywaniu podstawowych w³aciwoci uk³adów
cz¹steczkowych, przebiegu reakcji chemicznych i procesów biologicznych.
AVS/Express. S³u¿y do wizualizacji du¿ej iloci danych w postaci obszarów dwu- lub trójwymiarowych.
Reduce. S³u¿y do obliczeñ
matematycznych.
Abaqus. S³u¿y do analizy nieliniowych uk³adów i mo¿e byæ stosowany w zagadnieniach mechaniki cia³a sta³ego i p³ynów oraz do
oceny wytrzyma³ociowej elementów maszyn i konstrukcji.

Rys. 6. Planowana topologia zaawansowanej infratsruktury sieciowej; ³¹cza 155 i 622 Mb/s

15

wrzesieñ 2000
Matlab. S³u¿y do wykonywania skomplikowanych obliczeñ numerycznych i wizualizacji wyników. Mo¿e byæ stosowany w obliczeniach naukowych i in¿ynierskich. Operuje na macierzach.
Korzystanie z komputerów du¿ej mocy jest bezp³atne, odbywa
siê na zasadzie przyznawania tzw. grantów obliczeniowych. Szczegó³y przyznawania grantów obliczeniowych mo¿na znaleæ w sieci. W roku 1999 we Wroc³awskim Centrum Siecio-Superkomputerowym realizowano ³¹cznie 75 grantów obliczeniowych, w tym 10
przyznanych w roku 1999 (jeden wniosek zosta³ odrzucony). Z grantów rozpoczêtych w latach poprzednich zakoñczono 6, a 65 przed³u¿ono na rok 1999. £¹cznie obliczenia realizowa³o 111 u¿ytkowników. Bezporednim rezultatem prowadzonych w ramach grantów obliczeñ jest 38 publikacji w czasopismach, 21 prac przyjêtych
do druku, 34 prezentacje na konferencjach krajowych i miêdzynarodowych, 3 zakoñczone przewody doktorskie oraz 10 prac wys³anych do akceptacji.

Rada U¿ytkowników WASK
W rodowisku dzia³a Rada U¿ytkowników WASK, w której sk³ad
wchodz¹:
 prorektorzy do spraw nauki uczelni wroc³awskich,
 trzy osoby delegowane przez Wroc³awski Oddzia³ PAN i wroc³awskie instytuty PAN,
 jedna osoba delegowana przez pozosta³ych sygnatariuszy Porozumienia,
 przewodnicz¹cy rodowiskowego Zespo³u Koordynacyjnego.
Do zadañ Rady U¿ytkowników WASK nale¿y:
 kreowanie polityki rodowiskowej dotycz¹cej informatycznych
zasobów sprzêtowych i programowych oraz relacji z operatorami sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 sporz¹dzanie lub opiniowanie wniosków, ekspertyz, ocen itd.,
wymaganych przez KBN lub inne instytucje,
 sprawowanie roli opiniodawczej i kontrolnej w stosunku do
WCSS.

Zasady finansowania WASK
Do niedawna koszt utrzymania sieci miejskich w rodowiskach
akademickich, podobnie jak koszt utrzymania komputerów du¿ej
mocy, pokrywa³ w ca³oci KBN. Od dwóch lat sytuacja siê zmieni³a. W obecnym roku KBN przyznaje pewn¹ dotacjê jednostkom
wiod¹cym oraz nieadresowane rodki poszczególnym uczelniom.
Na koszt utrzymania WASK w roku 2000 sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pozycje:
 koszty osobowe wraz z pochodnymi
257 775
 us³ugi obce:
 do³¹czenie do sieci NASK
87 840
 do³¹czenie do sieci POL34
1 179 895
 do³¹czenie do sieci POLPAK
5 768
 dzier¿awa kanalizacji od TP SA
119 760
 naprawy pogwarancyjne
23 434
 materia³y
10 000
 szkolenia
30 000
 amortyzacja
1 374 119
 koszty porednie
514 342
Razem
3 602 933
W roku 2000 WCSS otrzyma³ z KBN dotacjê na utrzymanie
WASK wysokoci 1 106 600. z³. Oznacza to, ¿e u¿ytkownicy
WASK musz¹ wnieæ na rzecz WCSS kwotê 2 496 333. z³. Kwotê
tê podzielono miêdzy poszczególnych u¿ytkowników na podstawie liczby tzw. portów przeliczeniowych. W roku 2000 liczba tych
portów wynosi 118,4. St¹d miesiêczna op³ata za jeden port przeliczeniowy wynosi 1760. z³.
Op³aty za korzystanie z WASK przez poszczególne szko³y i jednostki naukowo-badawcze przedstawia siê nastêpuj¹co:

PWr
UWr
AR
AE
AM
AWF
ASP
IASE
Poltegor
PFT
WITI
WSO
PAN IMM
PAN INT
PAN GEO
PAN MLS
PAN CBK
PAN ARCH
PAN ANT
ZN Ossolineum
PIT
Inst. Elektrotechniki
Pañstw. Inst. Geol.

1 760 ´ 58,1 ´ 12 = 1 227 072,00
(1 760 ´ 24 ´ 12) +VAT = 506 880,00
(1 760 ´ 5 ´ 12) +VAT = 105 600,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 9 ´ 12) +VAT = 190 080,00
(1 760 ´ 3 ´ 12) +VAT = 63 360,00
(1 760 ´ 2 ´ 12) +VAT = 42 240,00
(1 760 ´ 3 ´ 12) +VAT = 63 360,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 0,5 ´ 12) +VAT = 10 560,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 2 ´ 12) +VAT = 42 240,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 1 ´ 12) +VAT = 21 120,00
(1 760 ´ 0,5 ´ 12) +VAT = 10 560,00
(1 760 ´ 0,15 ´ 12) +VAT = 3 168,00
(1 760 ´ 0,15 ´ 12) +VAT = 3 168,00

Program rozwoju infrastruktury informatycznej
polskiego rodowiska naukowo-akademickiego
W koñcu 1999 roku sformu³owano program rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego rodowiska naukowo-akademickiego na lata 2001  2005, p.n. PIONIER  Polski internet optyczny.
Zaawansowane aplikacje, us³ugi i technologie dla spo³eczeñstwa
informacyjnego.
Podstawowymi celami programu s¹:
 rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki w Polsce do
poziomu umo¿liwiaj¹cego prowadzenie badañ w zakresie wyzwañ wspó³czesnej nauki, technologii, us³ug i aplikacji (rys. 6);
 wytworzenie i przetestowanie pilotowych us³ug i aplikacji dla
spo³eczeñstwa informacyjnego, stanowi¹cych podstawê dla
wdro¿eñ w takich dziedzinach, jak: nauka, edukacja, administracja rz¹dowa i samorz¹dowa, przemys³ i us³ugi.;
 w³¹czenie siê Polski do konkurencji w zakresie tworzenia oprogramowania do nowych zastosowañ w spo³eczeñstwie informacyjnym.
Program Pionier bêdzie realizowany w trzech etapach:
I  Budowa aplikacji i us³ug bazowych dla spo³eczeñstwa informacyjnego (SI), realizowany bêdzie w latach 2001  2002.
Obejmie budowê bazowego rodowiska sieciowego i zasobowego, w którym zrealizowane zostan¹ narzêdzia dla bazowych
us³ug i aplikacji dla SI.
II  Pilotowe wdro¿enia dla SI, bêdzie realizowany w latach 2003
2004. Obejmie wdro¿enie pilotowych aplikacji w obszarze nauki i przygotowanie aplikacji pilotowych dla innych dziedzin.
III  Transfer nowych rozwi¹zañ do sfer administracji us³ug i przemys³u, bêdzie realizowany w roku 2005. Obejmie udzia³ rodowiska naukowego we wdro¿eniach technologii, us³ug i aplikacji dla spo³eczeñstwa informacyjnego w wielu dziedzinach.
WCSS w³¹czy³ siê ju¿ w realizacjê pierwszego odcinka sieci
PIONIER na odcinku Wroc³aw  Poznañ, za co uzyska³ wyró¿nienie na konferencji ISThmus 2000
.

*)
Skrót referatu przedstawionego na posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola w Olejnicy 17 czerwca 2000 r.
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OPTICA APPLICATA
 30 LAT DZIA£ALNOCI

1. DWIE IDEE PROFESORA MIRONA GAJA
Wszystko zaczê³o siê oko³o 1970 roku od dwu doskona³ych pomys³ów inicjatora czasopisma  ówczesnego docenta dra hab. Mirona Gaja. Pierwszym z nich by³o za³o¿enie optycznego czasopisma naukowego Optica Applicata, którego pierwszy zeszyt ukaza³
siê ju¿ w 1971 roku, a drugim  zorganizowanie pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Optycznej. Obydwa te pomys³y okaza³y siê
dalekosiê¿ne i wzajemnie ze sob¹ powi¹zane. Ju¿ w 1972 roku
Ogólnopolska Konferencja Optyczna przerodzi³a siê w I PolskoCzechos³owack¹ Konferencjê Optyczn¹ daj¹c pocz¹tek cyklowi
konferencji optycznych naprzemiennie organizowanych co dwa lata
w Czechos³owacji i Polsce. Forma tych spotkañ przetrwa³a nawet
zmianê granic, gdy¿ s¹ kontynuowane  obecnie w formie trójstronnej polsko-czesko-s³owackiej. W tych okolicznociach Optica Applicata, pozyskuj¹c autorów z obu naszych krajów, sta³a siê natychmiast czasopismem miêdzynarodowym. Dziêki umiejêtnie przeprowadzonej i szeroko zakrojonej akcji informacyjnej (tak¿e w
g³ównych orodkach badañ optycznych na wiecie) miêdzynarodowy charakter czasopisma zosta³ istotnie poszerzony.

2. OPTICA APPLICATA  DZIE£O ZBIOROWE
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e czasopismo naukowe jest dzie³em zbiorowym. Optica Applicata to nie tylko zespó³ redakcyjny. Istotn¹
rolê spe³nili tak¿e: Rada Redakcyjna, pracownicy Wydawnictwa,
a nastêpnie Oficyny Wydawniczej PWr i wreszcie liczni krajowi
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i zagraniczni autorzy nades³anych prac naukowych. Im te¿ powiêcimy nale¿n¹ uwagê.
2.1. Redakcja
W sk³ad pierwszej redakcji czasopisma (lata 1970-1972) weszli:
Miron Gaj jako redaktor naczelny, Ewa Dobierzewska-Mozrzymas
jako sekretarz redakcji oraz Ireneusz Wilk jako zastêpca redaktora
naczelnego. W 1972 roku niewdziêcznego zadania sekretarza redakcji podjê³a siê Gra¿yna Mulak, która dzielnie wytrwa³a na tym
stanowisku przez kolejnych 5 lat mimo niezwykle uci¹¿liwych
warunków pracy zwi¹zanych z prymitywnym stanem ówczesnej
technologii. W 1976 roku uda³o siê redakcji pozyskaæ bardzo cenn¹ wspó³pracowniczkê w osobie Janiny Gowin, która przyjmuj¹c
obowi¹zki sekretarza technicznego wnios³a do redakcji znaczne
dowiadczenie wydawnicze wsparte drobiazgow¹ skrupulatnoci¹
 tak wa¿n¹ przy publikowaniu tekstów naukowych o skomplikowanym formalizmie. Janina Gowin okaza³a siê tak¿e otwarta na
nowe technologie cyfrowe opanowuj¹c szybko i efektywnie typografiê komputerow¹. W 1998 roku, po 28 latach kierowania zespo³em redakcyjnym, prof. Miron Gaj zrezygnowa³ z czynnej dzia³alnoci przyjmuj¹c godnoæ redaktora honorowego. Redaktorem naczelnym zosta³ Ireneusz Wilk, za zastêpc¹ redaktora naczelnego 
Wac³aw Urbañczyk, który natychmiast w³¹czy³ siê w nurt prac bie¿¹cych odgrywaj¹c g³ówn¹ rolê przy publikowaniu cyklu 3 zeszytów powiêconych teorii, technologii i zastosowaniom wiat³owodów optycznych.
2.2. Rada redakcyjna.
Jej pocz¹tkowy, ale doskonale dobrany sk³ad w osobach: przewodnicz¹cego  Z. Bodnara oraz M. Gaja, R. Ingardena, B. Karczewskiego, J. Matysiaka, M. Pluty, A. Sojeckiego, S. Szczeniowskiego i B. Je¿owskiej-Trzebiatowskiej ulega³ zmianie, m.in. w
kierunku umiêdzynarodowienia. Jej sk³ad obecny przedstawia siê
nastêpuj¹co: E. Jagoszewski  przewodnicz¹cy, O.A. Angelski,
S. Boseck, K.A. ODonnel, M. Gaj, R. Ingarden, F. Kaczmarek,
B. Kêdzia, A. Kisiel, J. Klebe, M. Miler, M. Pluta, Z. Puzewicz,
C.J.R. Sheppard, A. Sojecki, V.A. Zverev. W tym czasie po¿egnalimy z g³êbokim ¿alem tak wybitnych cz³onków Rady jak
J. Matysiak, B. Havelka, B. Karczewski, B. Paszkowski, K. Rosiñski, B. Je¿owska-Trzebiatowska, Z. Bodnar.
2.3. Wydawnictwo, a nastêpnie Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej.
Redakcja Optica Applicata mia³a przyjemnoæ wspó³pracowaæ
z wieloma pracownikami obu wydawnictw, w tym z dyrektorami:
Danut¹ Sowiñsk¹, Tomaszem Winnickim, Marianem Kloz¹, Januszem M. Pawlikowskim, Zygmuntem Nowaczykiem, Mari¹ £yko,
Halin¹ Dudek, z redaktorami: Alicj¹ Kordas, Magdalen¹ Gutterwill, Leszkiem Pi¹tkiem, Ew¹ Sobesto oraz, co szczególnie wa¿ne,
weryfikatorami: Mari¹ Miêkisz, B. Tomickim, Marzen¹ £uczkiewicz, Ew¹ Sobesto, z wybitnie zas³u¿on¹ Rut¹ Czapliñsk¹ oraz z Halin¹ Marciniak. Wreszcie niech mi wolno bêdzie wspomnieæ istotny udzia³ pracowników poligrafii: najpierw Drukarni Naukowej,
a nastêpnie Zak³adu Graficznego Oficyny Wydawniczej z jego dyrektorem panem Wojciechem Klimkiem oraz kierownikiem produkcji pani¹ Helen¹ Skrzypniak, których wyj¹tkow¹ ¿yczliwoæ zawsze sobie cenilimy. Zreszt¹ wspó³praca z ogromn¹ wiêkszoci¹
wy¿ej wymienionych osób (jak i z wieloma innymi, których wobec
ograniczonego miejsca nie mog³em wymieniæ) uk³ada³a siê nadzwyczaj pozytywnie, z innymi  poprawnie. Jednak¿e wszyscy oni
maj¹ swój konkretny, choæ zró¿nicowany, udzia³ w kszta³towaniu
wysokiej miêdzynarodowej pozycji czasopisma.

3. AUTORZY
Wród twórców czasopisma najwa¿niejsz¹ grupê stanowi¹ w sposób oczywisty autorzy. Optica Applicata mo¿e poszczyciæ siê list¹
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autorów pochodz¹cych z blisko 40 krajów (5 kontynentów). Reprezentowali oni: Armeniê, Australiê, Bangladesz, Belgiê, Bia³oru, Chiny, Czechos³owacjê, Egipt, Estoniê, Finlandiê, Hiszpaniê,
Holandiê, Indie, Irak, Izrael, Japoniê, Jugos³awiê, Kanadê, Koreê
P³d., Francjê, Norwegiê, NRD, Pakistan, Polskê, Republikê Czesk¹, Rosjê, Rumuniê, S³owacjê, Syriê, Szwajcariê, Szwecjê, Ukrainê, U.S.A., Wêgry, Wielk¹ Brytaniê, W³ochy i ZSRR. Publikowane przez nich prace wyczerpuj¹ praktycznie ca³y obszerny, choæ
pierwotnie zaproponowany na wyrost, zakres tematyczny czasopisma, który zreszt¹ by³ wielokrotnie poszerzany.

4. WYBITNIEJSZE OSOBISTOCI
NAUKOWE WRÓD AUTORÓW
Optica Applicata mia³a szczêcie do wielu wybitnych autorów,
zarówno z zagranicy, jak z kraju. Sporód autorów zagranicznych,
których liczba znacznie przekroczy³a 100, prawie po³owa ma ju¿
dobrze ugruntowan¹ miêdzynarodow¹ pozycjê naukow¹. Do cis³ej czo³ówki mo¿na zaliczyæ T. Asakurê (wieloletniego przewodnicz¹cego Japoñskiego Towarzystwa Optycznego), Yu. N. Denisyuka (akademika, ojca holografii radzieckiej), B. Havelkê (twórcê
powa¿nego orodka optycznego na Uniwersytecie w O³omuñcu),
W.A. Lohmanna (wybitnego badacza niemieckiego o szerokim spektrum osi¹gniêæ naukowych), M. Milera (uznanego badacza czeskiego
w dziedzinie niekonwencjonalnych urz¹dzeñ do przetwarzania informacji optycznej), J. Peøinê (znanego teoretyka, twórcê m.in. rozwiniêtej teorii koherencji czêciowej), Mariê J. Yzuel (znan¹ hiszpañsk¹ osobowoæ naukow¹) i L. Wöstego (uznanego niemieckiego specjalistê od optycznych metod badania rodowiska).
Wród polskich autorów wyró¿nienie najwybitniejszych jest znacznie trudniejsze i chyba niepotrzebne. Ich lista musia³aby obj¹æ kilkadziesi¹t nazwisk, wród nich  ponad piêædziesiêciu wspó³czesnych
profesorów, specjalistów z bardzo wielu optycznych i optoelektronicznych dziedzin naukowych. Ich to zas³uga, ¿e poziom naukowy
czasopisma zyska³ uznanie wiatowej opinii badaczy.

5. ROZWÓJ CZASOPISMA
W DANYCH LICZBOWYCH
Przedstawienie rozwoju czasopisma naukowego wymaga zastosowania uznanych kryteriów. Felietonowy charakter niniejszej
wypowiedzi dopuszcza jednak pewn¹ dowolnoæ, która pozwoli
zredukowaæ prezentacjê do dwu wykresów. Pierwszy z nich (rys.
1) dotyczy ca³kowitej liczby publikacji w poszczególnych latach
(krzywa a) oraz liczby publikacji autorów zagranicznych (krzy-

Rys. 1 Krzywa a  ca³kowita liczba publikacji w poszczególnych latach
Krzywa b  odnona liczba publikacji autorów zagranicznych

wa b). Dope³niaj¹cy wykres (rys. 2) dotyczy objêtoci (liczba
stron) czasopisma w odpowiednich latach. Z tego zestawienia widaæ, jak bardzo uwik³an¹ drog¹ d¹¿y³a Optica Applicata do stanu

Rys. 2 Objêtoæ (liczba stron) OPTICA APLICATA w poszczególnych latach

z dnia dzisiejszego. Widaæ tak¿e, ¿e od pocz¹tku czasopismo mia³o
charakter miêdzynarodowy.

6. DZIA£ALNOÆ STOWARZYSZONA
6.1. OPTICA APPLICATA A TERMINOLOGIA NAUKOWA
Optica Applicata wyró¿nia siê zdecydowanie sporód innych czasopism tym, ¿e posiada w³asne zaplecze terminologiczne obejmuj¹ce ³¹cznie znacznie ponad 200.000 hase³ w jêzykach angielskim,
niemieckim, czeskim i polskim. Te zasoby jêzykowe zosta³y czêciowo wykorzystane w postaci wydanych dwu s³owników. S¹ to:
1. I. Wilk Angielsko-polski s³ownik terminologii optycznej
i optoelektonicznej Wyd. PWr (1980) zawieraj¹cy ok. 45 000
hase³,
2. I. Wilk, J. Peøina Czesko-polski s³ownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej Wyd. PWr zawieraj¹cy ok. 14 000 hase³.
Reszta zasobów, wymagaj¹ca zreszt¹ pewnej aktualizacji, czeka na wolniejsze chwile redaktora naczelnego.
6.2. OPTICA APPLICATA A DYDAKTYKA
Od oko³o dwu lat wprowadzono dodatkowy dzia³ czasopisma
zatytu³owany Teaching optics którego celem jest upowszechnienie cennych osi¹gniêæ dydaktycznych, np. w postaci nowych demonstracji, nowych stanowisk laboratoryjnych czy wreszcie nowych
rozwi¹zañ trudniejszych dydaktycznych problemów wystêpuj¹cych
podczas wyk³adów. Dzia³ ten, mimo ¿e nie mia³ oparcia w tradycji,
cieszy siê pewnym zainteresowaniem autorów wroc³awskich i warszawskich i rokuje nadzieje dalszego rozwoju.
Swoist¹ ofert¹ dydaktyczn¹, tym razem dla pocz¹tkuj¹cych autorów, jest praktykowana od dawna istotna weryfikacja jêzykowa
tekstów prac nadsy³anych w niedoskona³ym jêzyku angielskim lub
te¿ t³umaczenie prac napisanych po polsku. Jest to realizacja starej
prawdy, ¿e najskuteczniejsza jest nauka na w³asnych b³êdach.
6.3. OPTICA APPLICATA A FINANSE
Optica Applicata nie jest d³u¿nikiem Politechniki Wroc³awskiej,
aczkolwiek przychody uczelni z racji wydawania naszego czasopisma nie s¹ ³atwe do oceny. Obok wp³ywów jednoznacznych, takich
jak dotacja z KBN w wysokoci 16.000 z³, czy wp³ywy z prenumeraty w wysokoci ok. 3.000 z³, Politechnika ma ogromne korzyci z
racji wymiany czasopism politechnicznych za czasopisma zagraniczne, wród których s¹ wysoce renomowane. Wobec grupowego charakteru tej wymiany trudno jest precyzyjnie oceniæ, jaki udzia³ ma w
niej Optica Applicata, jednak¿e bardzo ostro¿ne oszacowania wskazuj¹, ¿e ok. 100.000 z³ oszczêdnoci rocznych na ³¹cznej prenumeracie odpowiednich czasopism zagranicznych i krajowych (z ogólnej
kwoty ok. 360.000 z³ oszczêdzonych w drodze wymiany) mo¿na przypisaæ naszemu czasopismu. Oczywicie uczelnia ponosi równie¿ pew-
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ne wydatki. Jednak¿e sumaryczny dochód mo¿na oceniæ bez obawy
pope³nienia wiêkszego b³êdu na ok. 50.000 z³.
A oto tylko 5 przyk³adów czasopism (z blisko 100) pozyskanych w drodze wymiany:
Tytu³ czasopisma

Cena katalogowa wg Swetsa

1. PHYSICAL REVIEW. GENERAL PHYSICS. S.A.
2. PHYSICAL REVIEW. SOLID STATE. S.B.
3. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
4. ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH
5. BIOCHEMISTRY

$ 5300
$ 1900
$ 4467
$ 3800
$ 2735

Wa¿ny jest tak¿e fakt pozyskania przez redakcjê dla naszej biblioteki kilkudziesiêciu ksi¹¿kowych pozycji wydanych przez czo³owe wydawnictwa wiatowe, jak Springer-Verlag czy Academic
Press przys³anych nam do zrecenzowania.

7. STAN OBECNY CZASOPISMA
Obecnie jestemy w trakcie realizacji programu OPTYKA
I OPTOELEKTRONIKA W POLSCE NA PRZE£OMIE WIEKÓW, którego celem jest tematycznie uporz¹dkowane przedstawienie aktualnego stanu badañ w kraju w tych dziedzinach u progu
nowego tysi¹clecia. W tych ramach dotychczas ukaza³y siê cztery
specjalistyczne zeszyty Optica Applicata powiêcone nastêpuj¹cym
dziedzinom:
 Theory and technology of waveguides
(redaktor W. Urbañczyk),
 Measurements and applications of waveguides
(redaktor W. Urbañczyk),
 Optical methods in environmental studies
(redaktor gocinny K. Ernst),
 High-peak power lasers and applications
(redaktor gocinny J. Badziak),
za w przygotowanie s¹ zeszyty dotycz¹ce:
 DOE and optical information processing
(red. goæ. K. Macukow oraz J. Nowak),
 Physical properties of thin films
(red. goæ. E. Dobierzewska-Mozrzymas),
 Photonics
(redaktor gocinny T. Szoplik),
 inne.
Równoczenie prowadzimy standardow¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹, w ramach której ukazuj¹ siê zeszyty poza powy¿szym cyklem.

8. SUKCESY I KLÊSKI
Optica Applicata ma swoje sukcesy i klêski. Do sukcesów nale¿y niew¹tpliwie:
 relatywnie wysoka pozycja czasopisma, której wyrazem s¹:
obecnoæ od 1997 r. na Licie filadelfijskiej oraz fakt, ¿e wchodzimy od wielu lat do bazy danych wszystkich najwa¿niejszych
czasopism referuj¹cych, jak Physics Abstracts, Physics Briefs/
Physikalische Berichte, Current Contents, Referativnyj
Zhurnal, Chem. Abs, Sci. Abs., za cytowania naszego czasoopisma s¹ systematycznie publikowane w SCI(R) Journal Citation Reports,
 utrzymanie siê na rynku wydawniczym przez 30 lat mimo silnej
konkurencji zarówno renomowanych, jak i nowo powsta³ych
czasopism o zbli¿onej tematyce,
 inspiracja do utworzenia zaplecza terminologicznego a porednio do powstania wspomnianych s³owników,
 przekszta³cenie czasopisma we wspóln¹ publikacjê z SPIE/POLAND CHAPTER in association with SPIE-THE INTERNATIONAL SOCIATY FOR OPTICAL ENGINEERING,
 istotny udzia³ w akcji wymiany czasopism oraz wzbogacenie

ksi¹¿kowych zasobów bibliotecznych w najtrudniejszy okresie,
 program Optyka i optoelektronika na prze³omie stuleci,
 sumarycznie wysoka dochodowoæ czasopisma,
 postêp technologiczny (sk³ad komputerowy).
Nasze klêski to:
 przegrane (g³ównie w przesz³oci) batalie o terminowoæ czasopisma,
 w konsekwencji utrata czêci wybitnych autorów,
 niepewna sytuacja ekonomiczna.

9. KONKLUZJA KOÑCOWA
Optymistyczna, bo przecie¿ mimo wszystko trwamy! I dlatego
s¹dzê, ¿e mam prawo z³o¿yæ
WYRAZY NAJG£ÊBSZEGO SZACUNKU
I S E R D E C Z N E G O P O D Z I Ê K O WA N I A
W S Z Y S T K I M,
WYMIENIONYM I NIEWYMIENIONYM,
K T Ó RY C H P R A C A L U B D Z I A £ A L N O  Æ
Z£O¯Y£Y SIÊ NA DZIE£O ZBIOROWE
ZNANE W WIECIE JAKO

OPTICA APPLICATA..

Ireneusz Wilk

APEL

Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
przy Politechnice Wroc³awskiej
do cz³onków zwi¹zku, sympatyków
oraz wszystkich osób, które podzielaj¹ opiniê,
¿e Wydarzenia Sierpnia 1980 roku powinny byæ upamiêtnione
w naszym miecie trwa³ym pomnikiem  obeliskiem
o sk³adanie dobrowolnych datków na ten cel.
Pomnik upamiêtniaj¹cy tamte dni chcemy wznieæ za zgod¹
w³adz Uczelni na skwerze pomiêdzy budynkami C-2 oraz C-6.
Jego autorem jest
Eugeniusz Get
Stankiewicz. Jeli
ofiarnoæ naszej
spo³ecznoci dopisze, jego ods³oniêcie planujemy
podczas obchodów wiêta Politechniki Wroc³awskiej (15 listopada br.).
Apelujemy gor¹co o wsparcie finansowe tej inicjatywy poprzez
Komisje Oddzia³owe lub bezporednio w Komisji
Zak³adowej.
Wroc³aw,
31.08.2000 r.
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Studenci Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego na Suwalszczynie

Studenckie
projektowanie
W okresie od 10 do 20 sierpnia 2000 roku piêtnacioro studentów z Politechniki Wroc³awskiej uczestniczy³o w obozie naukowym zorganizowanym przez Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i
Wodnego w Suwalskim Parku Krajobrazowym w miejscowoci
Malesowizna-Turtul nad Czarn¹ Hañcz¹. Dziesiêcioosobow¹ grup¹ sk³adaj¹c¹ siê z omiorga studentów z Instytutu Budownictwa i
dwóch studentek z Wydzia³u Architektury opiekowa³ siê dr in¿.
Jerzy Szczeniak z Instytutu Budownictwa, a opiekunami piêciorga studentów z Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki specjalizuj¹cych siê w budownictwie wodnym byli dr in¿. Jerzy Machajski i dr
in¿. Stefan Zaremba.
Celem obozu by³o wykonanie wstêpnych prac projektowych
zmierzaj¹cych do technicznego opracowania rozbudowy bazy edukacyjno-noclegowej nale¿¹cej do Zarz¹du Suwalskiego Parku Krajobrazowego, odbudowy m³yna wodnego, który ma pe³niæ funkcjê
socjalno-biurow¹, oraz ponowne uruchomienie ma³ej elektrowni
wodnej na Czarnej Hañczy. Z uwagi na bardzo obszerny program
prac g³ówne dzia³ania projektowe kontynuowane bêd¹ we Wroc³awiu w ramach studenckich prac dyplomowych, prac przejciowych
i innych form dydaktycznych.
Zarz¹d Parku od kilku lat organizuje tzw. Zielon¹ Szko³ê s³u¿¹c¹ edukacji ekologicznej dla uczniów i studentów (zw³aszcza
specjalnoci botanicznych). Istniej¹ca baza edukacyjno-noclegowa
jest zbyt ma³a w stosunku do potrzeb. W sierpniu 2000 roku w bazie Zarz¹du Parku w zbiorowej sali usytuowanej na poddaszu jednego z budynków znajdowa³o siê 20 miejsc noclegowych. ¯yczeniem Zarz¹du Parku jest powiêkszenie tej bazy do 60 miejsc rozmieszczonych w pokojach dwu- i czteroosobowych oraz uzyskanie
koniecznej dla zwiêkszonej liczby osób infrastruktury socjalnodydaktycznej (jad³odajnia, kuchnia, sala konferencyjna i wystawowa, sale dydaktyczne, laboratoria dla botaników i szereg dodatkowych pomieszczeñ biurowo-gospodarczych). Liczbê i rodzaj pomieszczeñ okrelono we wstêpnych za³o¿eniach projektowych
uzgodnionych w trakcie trwania obozu.
Na wycieczce
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Zarz¹d Parku nie prowadzi dzia³alnoci komercyjnej i nie ma
funduszy na projekt rozbudowy. Bez projektu i kosztorysu nie jest
mo¿liwe wyst¹pienie z wnioskiem o sfinansowanie inwestycji do
instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê przydzielaniem rodków na
rozwój edukacji ekologicznej.
Na wys³ane do kilku uczelni pisemne proby Zarz¹du Parku
o pomoc w rozwi¹zaniu problemu projektowego pozytywnie odpowiedzia³ jedynie Dziekan Wydzia³u Budownictwa L¹dowego
i Wodnego Politechniki Wroc³awskiej. Wydzia³ Budownictwa
L¹dowego i Wodnego PWr ma dowiadczenie i dobre tradycje
w realizacji studenckich prac projektowych. Prace studentów Instytutu Budownictwa PWr wykonywane w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych w ramach wymiany studentów z Politechnik¹ z Brna, jak równie¿ w ramach ogólnopolskich studenckich Akcji Che³m i Akcji Kraków by³y kilkakrotnie
wyró¿niane i nagradzane jako najlepsze. Odzwierciedleniem tych
pozytywnych ocen by³y artyku³y w Gazecie Che³mskiej i Gazecie Krakowskiej.
Prace opiekunów i studentów przewidziane programem wykonywane by³y i bêd¹ w czynie spo³ecznym. Udzia³ studentów w wy¿ej
wymienionych dzia³aniach potwierdzony bêdzie jako praktyka projektowa konieczna do uzyskania uprawnieñ wymaganych przed
podjêciem samodzielnych funkcji w budownictwie.
Dziekan Wydzia³u zapewni³ zwrot kosztów przejazdu i wy¿ywienia uczestników obozu, a tak¿e sfinansowa³ rejs po Kanale Augustowskim organizowany jako wycieczka dydaktyczna dla specjalnoci Budownictwo Wodne.
Jako g³ówne kryterium uczestnictwa w obozie przyjêto warunek
wysokiej redniej ocen z dwóch ostatnich semestrów (powy¿ej 4),
co zaowocowa³o korzystnie w trakcie obozu. Wszyscy studenci
uzyskali pozytywn¹ ocenê wynikaj¹c¹ z ich zaanga¿owania i przygotowania do realizacji zleconych prac.
Podstawowe cele obozu zosta³y osi¹gniête zarówno w zakresie
dydaktycznym, jak i projektowym. W czasie wolnym jedzilimy
na k¹pieliska górskimi rowerami udostêpnionymi przez Zarz¹d Parku, gralimy w siatkówkê i uczestniczylimy w wieczornych ogniskach organizowanych przez opiekunów grupy wodniaków.
W okresie trwania obozu organizowano codziennie dwugodzinne
seminaria powiêcone praktycznemu projektowaniu budowlanemu.
W celach edukacyjnych Kierownictwo Zarz¹du Parku zorganizowa³o dla obozowiczów ca³odzienn¹ wycieczkê po Suwalskim Parku
Krajobrazowym. Prowadzi³ j¹ przewodnik, który zwraca³ uwagê na
charakterystyczne dla regionu obiekty przyrodnicze. Uczestniczylimy
równie¿ w ilustrowanej przeroczami prelekcji dotycz¹cej historii Suwalszczyzny i Parku nale¿¹cego do najpiêkniejszych pod wzglêdem
krajobrazowym obszarów Polski. Utworzony w 1976 roku Suwalski
Park Krajobrazowy z unikalnymi na skalê europejsk¹ g³azowiskami,
wisz¹cymi na zboczach torfowiskami, najg³êbszym i
najbardziej czystym w Polsce jeziorem Hañcz¹, le¿y
w dorzeczu Niemna i nie jest ska¿ony dzia³alnoci¹
przemys³u.
Historia Suwalszczyzny ³¹czy siê z plemionami
ba³tyjskimi Jaæwingów, najstarsz¹ histori¹ Polski,
konflikatami z Krzy¿akami i obecnoci¹ staroobrzêdowców, którzy uciekaj¹c z Rosji przed przeladowaniami osiedlili siê na Suwalszczynie w XVIII
wieku.
Zapamiêtalimy spokój i piêkno suwalskiej
przyrody, ale równie¿ ubogie i ma³o efektowne budownictwo oraz brak ci¹g³oci tradycji budowlanej. Drewniane domy kryte strzechami zast¹piono
domami z bloczków betonowych o dachach krytych p³ytami azbestowo-cementowymi (których
stosowanie w budownictwie jest obecnie zabronione, ze wzglêdu na rakotwórcze dzia³anie py³u azbestowego) lub koroduj¹c¹ blach¹ ocynkowan¹, bêd¹c¹ dysonansem wród zieleni otaczaj¹cej zabudowania. W nielicznie powstaj¹cych domach na
podmurówkê i ogrodzenia stosuje siê g³azy i kamienie narzutowe w du¿ej liczbie wystêpuj¹ce na
polach. W Parku i na jego obrze¿ach w okresie po-
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wojennym przestano budowaæ z ceg³y, a jako pokrycie stosowaæ
dachówkê, z uwagi na ma³¹ zamo¿noæ mieszkaj¹cych w tych stronach ludzi. Kamieniste nieurodzajne gleby, brak przemys³u i niespokojna do niedawna strefa nadgraniczna nie sprzyja³y inwestycjom. Agroturystyka i rozbudowa bazy noclegowej mo¿e zaktywizowaæ region i zwiêkszyæ mo¿liwoæ utrzymania Parku.
Wracalimy w przekonaniu, ¿e bylimy tam potrzebni, a w rejonie Suwa³k jest wiele do zrobienia w dziedzinie doradztwa budowlanego i projektowania, i to bez ingerencji w unikaln¹ przyrodê.
Jerzy Szczeniak
***

Na zdjêciach zamieszczonych na III stronie ok³adki przedstawiono:
 widoki obiektów projektowanych do rozbudowy (baza edu-

Instron
w Instytucie Budownictwa
Instytut Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej jest wa¿nym
centrum naukowym in¿ynierii budowlanej. Liczy siê nie tylko w
Polsce, ale i za granic¹. Rozwijane w I-2 nauki teoretyczne i badania dowiadczalne sprzyjaj¹ rozwojowi kadr naukowych i technicznych. Tu w³anie powstaje wiele twórczych rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych stosowanych nastêpnie w budownictwie.
Nowym wyzwaniem dla specjalistów z dziedziny metodologii i
technik badañ dowiadczalnych sta³ siê rozwój mechaniki konstrukcji. G³ównie dotyczy to wprowadzanych metod analizy numerycznej konstrukcji oraz licznie pojawiaj¹cych siê nowych technologii
stosuj¹cych materia³y nowej generacji. S¹ to wyroby o cechach dot¹d
nieosi¹galnych.
Oczekuje siê, ¿e teraz uda siê rozwin¹æ metody badawcze, które
pozwol¹ stworzyæ podstawy w³aciwego modelowania materia³ów,
elementów konstrukcyjnych i ca³ych konstrukcji.
Sprzê¿enie mechaniki eksperymentalnej z mechanik¹ teoretyczn¹ mo¿e zapewniæ w³aciwy poziom bezpieczeñstwa, niezawodnoci i trwa³oci konstrukcji budowlanych. Pozwala te¿ uwzglêdniæ
stawiane przed wykonawc¹ wymogi ekonomiczne. Takie podejcie
jest zgodne z g³ównymi wiatowymi trendami rozwoju nauk i technik in¿ynieryjnych. Oczekuje siê zatem, ¿e orodki naukowe bêd¹
tworzy³y nie tylko w³aciwe koncepcje rozwi¹zañ teoretycznych,
Widok hali z wyposa¿eniem

kacjno-noclegowa, ruiny m³yna wodnego) oraz spiêtrzenie Czarnej
Hañczy, której energia wodna wykorzystana bêdzie do zasilania
ma³ej elektrowni,
 inwentaryzacjê obiektów wykonywan¹ przez studentów metod¹ bezporedni¹ i geodezyjn¹ (konieczn¹ do opracowania we
wstêpnej fazie projektowania),
 uczestników obozu na tle krajobrazu Suwalszczyzny oraz 200letniej cha³upy charakterystycznej dla dawnego budownictwa wiejskiego,
 elewacjê stodo³y z lat trzydziestych XX wieku z charakterystyczn¹ podmurówk¹ z g³azów narzutowych i fryzem ceglanym,
popularnym na Suwalszczynie przed 1945 rokiem.
Wszystkie zdjêcia wykona³ autor artyku³u.

ale te¿ i nowe metodologicznie rozwi¹zania i techniki badañ dowiadczalnych.
Rozwój badañ dowiadczalnych napotyka u nas jeszcze
czêsto na barierê w
postaci niewystarczaj¹cego wyposa¿ania budowlanych laboratoriów badawczych. Tote¿ w³adze
naukowych placówek zajmuj¹cych siê
t¹ dziedzin¹ zabiegaj¹ o uzyskanie sprzêtu zmieniaj¹cego ten
stan rzeczy. Nie jest
to proste ze wzglêdu Prorektor L Jankowski wraz z dziekanem
na skalê kosztów. A E. Kubic¹ ogl¹daj¹ zniszczenia elementu
jednak... Tym razem badanego.
Instytut Budownictwa PWr naby³ sprzêt, który zdecydowanie zmienia standard prowadzonych tu prac badawczych. Dziêki zgromadzonym rodkom
w³asnym (ok. 100 tys. z³), pomocy KBN (ok. 400 tys. z³) i w³adz
Uczelni (150 tys. z³) zosta³a zakupiona maszyna wytrzyma³ociowa firmy Instron. Jej w³aciwe wykorzystanie umo¿liwia realizacjê wielu projektów badawczych takich, jak:
- badania elementów i konstrukcji ¿elbetowych na
modelach i obiektach w skali naturalnej,
- badania stanów granicznych ¿erdzi energetycznych czêciowo sprê¿onych,
- badanie elementów prêtowych i pow³okowych
sprê¿onych strunobetonowych poddanych obci¹¿eniom cyklicznym.
Prace te zaowocuj¹ z pewnoci¹ rozwojem kadry
naukowej oraz wdro¿eniem nowej generacji materia³ów i rozwi¹zañ konstrukcyjnych oczekiwanych przez
nasze budownictwo.
Zestaw si³owników Instron pozwoli na badanie
elementów i wêz³ów konstrukcji w zakresie statycznym i dynamicznym, ze sterowaniem si³¹ i przemieszczeniem, w celu wyznaczania nonoci pêkania kruchego i zarysowania, analiz drgañ elementów kon-
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ró¿nych konfiguracjach do istniej¹cych ju¿ w laboratorium obiektów jak pod³oga si³owa, ramy i stoiska (stendy) obci¹¿eniowe.
 si³owniki wyposa¿one s¹ w rolki do zginania belek.
2. Zasilacz hydrauliczny wydajnoci 45 l/min
3. Kontroler systemu, wspó³pracuje z komputerem
Do zestawu do³¹czone s¹ nastêpuj¹ce programy:
 RS Console (obs³uga dzia³ania maszyny),
 Max (kontrola graficzna dzia³ania maszyny  wykresy przebiegu cyklu).

Gocie obecni podczas prezentacji. Od lewej: in¿. P. Rak, prof. E. Kubica,
prof. J. wi¹tek, prof. M. Kamiñski, dr L. Jankowski.

strukcji ¿elbetowych i stalowych, a tak¿e konstrukcji nonych pod
k¹tem ich optymalizacji i bezpieczeñstwa.
W³adze Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego i Instytutu Budownictwa s¹ zadowolone z uzyskanych korzystnych warunków zakupu urz¹dzeñ i oprogramowania, do których nale¿y te¿
zaliczyæ wyd³u¿ony okres gwarancyjny.
Korzyci s¹ obustronne: I-2 jest pierwsz¹ instytucj¹ w Polsce,
która naby³a od Instronu opisywany zestaw wyposa¿enia, zatem
bêdzie to dla firmy okazja do rozpoznawania potrzeb polskiego
rynku.
Pierwsze oficjalne uruchomienie
W dniu 10 lipca 2000 r. o godz. 11:00 odby³o siê oficjalne otwarcie nowego stanowiska do badañ konstrukcji budowlanych pod
obci¹¿eniem dynamicznym przy wykorzystaniu systemu firmy Instron. Spotkanie odby³o siê w budynku C-7 przy placu Grunwaldzkim 11 w hali laboratoryjnej.
Gospodarz  dyrektor I-2 prof. Mieczys³aw Kamiñski przywita³
licznie zgromadzonych goci. Przyby³y liczne osoby reprezentuj¹ce Uczelniê m. in.: prorektor PWr ds. ogólnych dr Ludomir Jankowski, prorektor ds. nauczania prof. Jerzy wi¹tek, dziekan Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego prof. Ernest Kubica,
prodziekan wydzia³u prof. Bronis³aw Gosowski, dyrektor Instytutu In¿ynierii L¹dowej prof. Pawe³ niady, kierownik Zak³adu Konstrukcji Metalowych prof. Kazimierz Rykaluk, kierownik Zak³adu
Materia³ów Budowlanych prof. Leokadia Kucharska, prof. Stefan
Ga³czyñski, g³. specjalista ds. aparatury in¿. Antoni Tarczewski,
Leszek Grabowski i Danuta Zdziarek z Biura Zamówieñ Publicznych PWr oraz przedstawiciel firmy Instron  Piotr Rak. Nie
mo¿na by³o co prawda ods³oniæ przed widzami nowego urz¹dzenia, gdy¿ nowe si³owniki mocowane s¹ do ogromnych konstrukcji
stalowych.
Dane techniczne systemu do statycznych i dynamicznych badañ
konstrukcji in¿ynierskich sk³adaj¹cy siê z nastêpuj¹cych zespo³ów:
1. Dwa jednakowe si³owniki hydrauliczne o nastêpuj¹cych parametrach:
 nonoæ statyczna
±500 kN
 nonoæ dynamiczna
±312 kN
 maksymalny skok roboczy
 statycznie
±125 mm
 dynamicznie
zale¿y od czêstotliwoci (np.: oko³o
±4 mm przy 1Hz dla jednego si³ownika)
 ka¿dy si³ownik jest wyposa¿ony w odpowiedni serwozawór,
przetwornik si³y, przetwornik drogi. si³owniki bêd¹ mocowane w

Eksperyment
Zebrani gocie mieli okazjê zobaczyæ niszczenie elementu strunobetonowego obci¹¿onego dwoma si³ami. Przeprowadzono test
pod obci¹¿eniem dynamicznym zmieniaj¹c amplitudê, czêstotliwoæ
i poziom obci¹¿enia a¿ do utraty nonoci elementu. Podczas badañ rejestrowano: przemieszczenia, odkszta³cenia jednostkowe betonu i stali oraz obserwowano propagacjê rys.
W rozmowach kuluarowych podkrelano, ¿e jest to pierwszy krok
w modernizacji pracowni badañ wytrzyma³ociowych. W najbli¿szym czasie planuje siê zakup uniwersalnej maszyny wytrzyma³ociowej, której g³ównym przeznaczeniem bêdzie testowanie nowej
generacji materia³ów o bardzo wysokich parametrach wytrzyma³ociowych.
Perspektywy wykorzystania sprzêtu.
Zosta³y zg³oszone tematy badawcze, w których zakupione urz¹dzenia zostan¹ w pe³ni wykorzystane. Wród nich s¹ m.in.:
 badania poziomów naprê¿eñ inicjuj¹cych i krytycznych w betonie ciskanym o wysokiej wytrzyma³oci przy obci¹¿eniach
statycznych i cyklicznych.
 badania mo¿liwoci zastosowania betonów nowej generacji w
sprê¿onych elementach kolektorów cinieniowych
 badania elementów sprê¿onych z betonu o wysokiej wytrzyma³oci przy wysokim poziomie wytê¿enia
 badania wp³ywu po³o¿enia wzajemnego prêtów na ich przyczepnoæ do betonu
 badane nonoci stalowych belek o smuk³ych rodnikach
 badanie po³¹czeñ na ruby sprê¿aj¹ce z typowymi wadami wykonawczymi
 badania sprê¿onych wêz³ów  naro¿y ram stalowych o du¿ych
gabarytach
Przewiduje siê, ¿e badania te bêd¹ w pe³ni obci¹¿a³y nowe urz¹dzenia przez najbli¿szy rok. Równie¿ s¹ prowadzone rozmowy z
przemys³em zainteresowanym badaniami, szczególnie o charakterze cyklicznym i dynamicznym. 

Dyrektor M. Kamiñski w rozmowie z redaktor M.Kisz¹.
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I Wroc³awskie Spotkania Ekologiczne

Zielona Strefa

Festiwal miêdzyuczelniany
Organizatorzy ,,Zielonej Strefy  I Wroc³awskich Spotkañ Ekologicznych s¹ optymistami. Oczekuj¹, ¿e ten trwaj¹cy od 8 do 22
maja 2000 festiwal popularyzuj¹cy wiedzê i dzia³ania zwi¹zane z
szeroko pojmowan¹ ekologi¹ i ochron¹ rodowiska by³ zaledwie
pierwszym z szeregu cyklicznych imprez. Organizacja festiwalu jest
nowym przyk³adem dzia³añ o charakterze miêdzyuczelnianym. W
jej przygotowaniu brali udzia³ wyk³adowcy i studenci Politechniki,
Uniwersytetu, Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej. W
ci¹gu dwóch tygodni odbywa³y siê zarówno sesje naukowe, wyk³ady na wroc³awskich uczelniach jak i wystawy, pokazy filmowe czy
koncerty. Inicjatorem ca³oci jest stowarzyszenie Zielona Kultura dzia³aj¹ce na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Goæmi Zielonej Strefy, nad któr¹ honorowy patronat obj¹³
prorektor UWr prof. dr hab. R. ¯erelik, oprócz wyk³adowców z
uczelni wy¿szych, byli przedstawiciele instytucji pañstwowych:
Ministerstwa rodowiska i parków narodowych, a tak¿e instytucji
kulturalnych (muzea, biblioteki, galerie), biznesowych, ekologicznych organizacji pozarz¹dowych i konsulatów.
Tematycznie imprezy Zielonej strefy tworzy³y kilka cykli:
 Ochrona dzikiej przyrody w Polsce z udzia³em przedstawicieli Tatrzañskiego i Karkonoskiego Parku Narodowego (obecny
by³ dr W. Gasienica-Byrcyn).
 Kultura, natura, sztuka i ekologia (wystêpowali: prof. J.Kolbuszewski, z UWr; prof. G.Dziamski UAM, Poznañ, Henryk Waniek, pisarz)
 Ekologia i miasto: to cykl obejmuj¹cy sesje Jak rozwi¹zaæ
problem odpadów?, rodowisko przyrodniczo-kulturowe Wroc³awia: wartoci, ochrona, zagro¿enia, Jak skutecznie promowaæ
komunikacje rowerow¹?
 Galeria Zielonej Kultury prezentowa³a m.in. wystawy: Zagro¿enia bioró¿norodnoci w Sudetach otwart¹ w Galerii BWA
Awangarda (przygotowa³a Akademia Rolnicza) oraz cie¿ki rowerowe w Holandii i Wroc³awiu zlokalizowan¹ w Bibliotece Wojewódzkiej.
 koncerty,
 projekcje filmowe,
 kiermasz wydawnictw,
 obchody Dnia Obrony Praw Zwierz¹t (z udzia³em dyrektora
miejskiego ogrodu zoologicznego dr A. Gucwiñskiego, Centrum
Prawa Ekologicznego i Urzêdu Miejskiego),
 zajêcia dla szkó³: projekcje wideo i warsztaty.
W czasie sesji
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Organizatorem sesji Jak rozwi¹zaæ problem odpadów: spalarnie? Recykling? ...? by³o Studenckie Ko³o Naukowe przy Wydziale
In¿ynierii rodowiska.
Sesja podjê³a raz jeszcze kontrowersyjn¹ kwestiê spalarni jako
sposobu rozwi¹zania kwestii odpadów komunalnych. Spalarnie,
przez jednych okrelane jako proekologiczne inwestycje, s¹ postrzegane przez innych jako zagro¿enie rodowiska.
W sesji wziêli udzia³:
 dr in¿. Andrzej Bi³yk i dr in¿. Ryszard Szpadt z Politechniki
Wroc³awskiej
 Potencjalne ryzyko spalania odpadów miejskich
 doc. dr in¿. Piotr Kabsch, z Politechniki Wroc³awskiej
 Emisja zanieczyszczeñ ze spalarni odpadów
 dr W³odzimierz Szczepanek, Zarz¹d Gospodarki Odpadami we
Wroc³awiu:
 Elementy gospodarki odpadami komunalnymi we Wro
c³awiu w latach 2000-2002, Stosowane w praktyce tech
nologie termicznej utylizacji odpadów komunalnych
 Pawe³ G³uszyñski, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów, Kraków
 Recykling  alternatywa dla spalarni
 Bogdan Korczewski, Recykling Centrum, Jaros³aw;
 Recykling szk³a stan obecny i perspektywy
 Jerzy Ziaja  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
 Proekologiczne metody rozwi¹zywania problemu odpa
dów
Sponsorami Strefy byli: Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Wroc³awski, Politechnika
Wroc³awska i PZU. Rolê patronów medialnych pe³ni³y: S³owo Polskie, Radio Wroc³aw i Telewizja Wroc³aw.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ sponsorom i wszystkim, którzy wsparli Zielon¹ Strefê. Osoby, organizacje, ko³a naukowe
zainteresowane wspó³prac¹ ze stowarzyszeniem, tak¿e udzia³em w
przygotowaniach do przysz³orocznej Strefy prosz¹ o kontakt z
mgr Robertem Borkackim:
Stowarzyszenie ,,Zielona Kultura
Ul. Szewska 50/51 p.3
( w oficynie, budynek Katedry Kulturoznawstwa)
50  319 Wroc³aw
tel/fax (071) 340-29-54
e-mail: biuro@zielona.uni.wroc.pl
Program ca³oci festiwalu jest dostêpny na stronie http://www.zielona.uni.wroc.pl. Tutaj równie¿ bêdzie publikowana wiêkszoæ tekstów wyst¹pieñ z ,,Zielonej Strefy. 
Na podstawie materia³ów udostêpnionych przez mgr Roberta Borkackiego

VIII Spotkanie
Redakcji Pism Akademickich w Poznaniu

Prawie
50 redakcji
Te spotkania maj¹ solidn¹ tradycjê. Ósmy zjazd przedstawicieli
redakcji pism akademickich odby³ siê w Poznaniu. Gospodarzami
by³y redakcje pism trzech uczelni: Politechniki Poznañskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego. Porednio mielimy te¿ kontakt z przedstawicielami tamtejszej Akademii Ekonomicznej, gdy¿ tematyka szkoleñ
dotyczy³a g³ównie spraw marketingu i reklamy. Odby³y siê szkolenia nt. reklam (pozyskiwanie, formy reklamy, wspó³praca z innymi
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mediami rozpowszechniaj¹cymi reklamy przy tworzeniu tzw. reklamy wspomagaj¹cej) i promocji (obejmowa³ on np. problematykê konferencji prasowych  wiêkszoæ naczelnych redaktorów pe³ni te¿ rolê rzeczników prasowych swoich uczelni). Profesor Jacek
Sobczak, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza
(Zak³ad Systemów Prasowych i Prawa Prasowego) zaprezentowa³
bardzo atrakcyjny wyk³ad dotycz¹cy prawnych aspektów dzia³alnoci redakcji. Wyk³adowca bêd¹cy jednoczenie sêdzi¹ Izby Karnej S¹du Najwy¿szego sprowokowa³ liczne pytania, ale i udowodni³, ¿e zaniedbana przez wiele zespo³ów redakcyjnych koniecznoæ
zarejestrowania pisma, powo³ania redaktora naczelnego, czy te¿ uzyskania ISSN, to niedaj¹ce siê pomin¹æ obowi¹zki. (Pryzmat znalaz³ siê w niezbyt licznej grupie pism, które nie maj¹ w tym zakresie ¿adnych braków.)
Organizatorzy umo¿liwili te¿ uczestnikom spotkania z JM Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Stefanem Jurg¹,
JM Rektorem Politechniki Poznañskiej prof. Jerzym Dêbczyñskim,
prorektorem ds. rozwoju tej uczelni prof. Bogdanem T. Maruszewskim oraz prorektorem Akademii Rolniczej ds. nauki prof. Erwinem W¹sowiczem.
Uczelnie poznañskie wzbudzaj¹ uznanie jakoci¹ swoich dokonañ. Podziwiaæ mo¿na rosn¹ce miasteczko uniwersyteckie, które
UAM buduje z pomoc¹ Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest tu
nawet prawdziwe studio telewizyjne, które ma przygotowywaæ
materia³y dydaktyczne dla studentów z orodkach zamiejscowych
nauczanych na zajêciach przypominaj¹cych telekonferencje. Ale
wykonuje siê tu tak¿e gotowe programy (Kwadrans akademicki)
emitowane nastêpnie w regionalnej telewizji.
Akademia Rolnicza podjê³a nas w nale¿¹cym doñ zabytkowym
Kolegium Rungego, w którym odbywaj¹ siê nie tylko zajêcia dydaktyczne, konferencje i uczelniane uroczystoci, ale tak¿e imprezy znacz¹ce w ¿yciu kulturalnym miasta. Uczelnia ta otrzyma³a
Nagrodê Ministra Kultury za odrestaurowanie tego obiektu. Specyfik¹ Akademii jest prowadzenie prac badawczych i dydaktyki
poza salami wyk³adowymi i laboratoriami. Tym celom s³u¿¹ tak¿e
zak³ady dowiadczalne gospodaruj¹ce na powierzchni ponad 15 tys.

u¿ytków rolnych i lasów. Od 1992
roku jest prowadzony intensywny proces restrukturyzacji tych zak³adów w celu poprawy ich kondycji, umo¿liwiaj¹cej zw³aszcza
sfinansowanie wyposa¿enia technicznego nieodzownego do nowoczesnego i efektywnego prowadzenia dzia³alnoci.
Prof. Dêbczyñski (PP) podkrela³ rosn¹ce zapotrzebowanie
na kadrê in¿yniersk¹ w kraju.
Fakt ten stawia nowe wyzwania
przed uczelniami technicznymi.
Nak³adaj¹ siê na to szczególne
zjawiska demograficzno-kulturowe za zachodni¹ granic¹.Niski przyrost naturalny w Niemczech i brak chêtnych do studiowania na kierunkach cis³ych i technicznych rodzi znaczny popyt na
wykszta³conych ludzi z Polski. Uczelnie niemieckie chêtnie przyjmowa³yby na studia nasz¹ m³odzie¿, by zape³niæ puste miejsca w
swoich salach wyk³adowych.
Tematem omawianym przez przedstawicieli prawie 50 redakcji
by³o stworzenie formy miêdzyredakcyjnej wspó³pracy, która prowadzi³aby do stworzenia formalnej struktury. Sprawa jest przedmiotem prac powo³anej grupy inicjatywnej.
Na IX spotkania w maju 2001 r. zaprasza Warszawa, a na X we
wrzeniu w Krakow.
REKTOR I SENAT
POliTECHNIKI WROC£AWSKIEJ
maj¹ zaszczyt zaprosiæ
na

INAUGURACJÊ
ROKU AKADEMICKIEGO 2000/2001
uwietnion¹
UROCZYSTOSCI¥ NADANIA PROFESOROWI
JANOWI KMICIE
TYTU£U
DOKTORA HONORIS CAUSA
POliTECHNIKIWROC£AWSKIEJ

Uroczystoæ odbêdzie siê
4 padziernika 2000 roku
o godzinie 11.00
w Auli Politechniki Wrodawskiej
PROGRAM U ROCZYSTOSCI
rozpoczêcie o godzinie 11.00
 Przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. Andrzeja
Mulaka
 Uroczystoæ nadania prof. dr. hab. in¿. Janowi Kmicie tytu³u doktora honoris causa Politechniki Wrodawskiej
 Immatrykulacja studentów
 Wrêczenie nagród Rektora za wyniki w nauce najlepszym
absolwentom
 Wyk³ad inauguracxjny prof. Jana Waszkiewicza,
Dolny Sl¹sk ~ gra o Region
Oprawê artysfyczn¹ uroczystoci zapewni Akademicki Chór
Politechniki Wrodawskiej ~ pod dyrrekcj¹ Ma³gorzafy Sapiechy-Muzio³
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Posiedzenie Komisji
6 i 7 wrzenia 2000 roku odby³y siê posiedzenia Komisji Badañ Podstawowych i Komisji Badañ Stosowanych Komitetu
czwartej kadencji. Obradom przewodniczyli przewodnicz¹cy KBP
prof. Maciej ¯ylicz i przewodnicz¹c KBS prof. Bogdan Ney.
Po przyjêciu porz¹dku obrad i protoko³u z poprzednich posiedzeñ komisje przyjê³y  przed³o¿one przez Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej - uchwa³y w sprawie
podzia³u rodków finansowych na:
 dofinansowanie prac prowadzonych w ramach wielostronnych
programów miêdzynarodowych w 2000 r.  2 758 800 z³ (z czego
888 400 z³ w roku bie¿¹cym):
 4. Program Ramowy Unii Europejskiej
46 800 z³,
 Miêdzynarodowe Sieci Naukowe
300 000 z³,
 DESY
48 000 z³,
 COST
165 500 z³,
 CERN
328 100 z³.
Razem
888 400 z³
 ponowienie wniosków do 5. Programu Ramowego Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999 2002 (5. PR)  300 000 z³ dla 20 jednostek
 dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów naukowych
w projektach 5. PR  3 622 200 z³ (z czego 1 631 300 z³ w roku
2000).
Departament Studiów i Polityki Naukowej przedstawi³:
 projekty uchwa³:
 zmieniaj¹cej uchwa³y w sprawie rozdysponowania rodków
na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz nauki (DOT). W zwi¹zku z rezygnacj¹
niektórych podmiotów z zaplanowanych zadañ ³¹czna dotychczas
zaplanowana w roku 2000 kwota zmniejszy³a siê o 42 000 z³ (komisje zmiany zaakceptowa³y)
 w sprawie rozdysponowania rodków na dzia³alnoæ DOT w
kwocie 19 700 z³ dla trzech podmiotów (komisje uchwa³ê podjê³y)
 informacjê  przyjêt¹ przez komisje  w sprawie odwo³añ od
postanowieñ KBP i KBS dotycz¹cych rozliczenia zadañ dofinansowanych w roku 1998 ze rodków DOT.
Minister Ma³gorzata Koz³owska przedstawi³a informacjê dotycz¹c¹ prac nad projektem bud¿etu na rok 2001. Planowany limit
wydatków w roku przysz³ym na badania naukowe wynosi 3 159
966 000 z³ (co oznacza zwiêkszenie w ujêciu nominalnym o 3,6
proc., a obni¿enie realnie o 2,35 proc. oraz zmniejszenie ich udzia³u w PKB z 0,451 proc. w roku 2000 do 0,416 proc. w roku 2001).
W tej sprawie wypowiedzieli siê eksperci, stwierdzaj¹c jednoznacznie, i¿ obni¿enie nak³adów nie jest akceptowane przez rodowisko
naukowe. Owiadczenie w tej sprawie zosta³o przyjête przez obie
komisje (przytaczam je na zakoñczenie komunikatu). Komisje zosta³y równie¿ poinformowane, ¿e zosta³o z³o¿one odwo³anie do
Ministra Finansów postuluj¹ce wzrost rodków w tempie realnym
planowanego wzrostu PKB, tj. o 390 mln z³.
Nastêpnie obie komisje wyrazi³y swe wstêpne opinie dotycz¹ce
przepisów wykonawczych do nowelizowanej ustawy o utworzeniu
Komitetu Badañ Naukowych. Ustalono równie¿ harmonogram prac
komisji nad zasadami oceny jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, które maj¹ obowi¹zywaæ od 2001 roku.
Kolejne posiedzenia komisji zaplanowano na 11 i 12 padziernika 2000 r.

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu KBN

15 wrzenia 2000 r. na wstêpie obrad Sejm RP znakomit¹ wiêkszoci¹ g³osów przyj¹³ wszystkie 13 poprawek zg³oszonych przez
Senat RP do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Ba-
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dañ Naukowych  druk 2141 (http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/
Wgnr/2141/$file/2141.pdf).
Dyskusja w Sejmie nad stanowiskiem Senatu odby³a siê w rodê, 13 wrzenia 2000 r.
Jej stenogram dostêpny jest na stronie
http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad3/086/30861000.htm#100
Ustawa musi byæ jeszcze podpisana przez Prezydenta RP.

Program Stypendialny NATO/EAPC
Instytucj¹ odpowiedzialn¹ w Polsce za koordynacjê Programu
Stypendialnego NATO/EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council)
zosta³ Departament Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Termin sk³adania wniosków do programu up³ywa 15 listopada
2000 roku. Komisja Selekcyjna MSZ wybierze najlepsze aplikacje,
które zostan¹ póniej przedstawione Komisji Selekcyjnej NATO.
Materia³y informacyjne na temat zasad i warunków programu
oraz wzory aplikacji dla kandydatów s¹ dostêpne u pana dr Krzysztofa Szczepanika, Starszego Radcy Ministra (tel. 0-22-523-97-51,
fax: 0-22-523-91-19).
Aplikacje nale¿y wysy³aæ na adres departamentu: 00-950 Warszawa, ul. Warecka 11a, skr. poczt. 1000 z dopiskiem Program
Stypendialny NATO/EAPC.
Informacje na temat zasad i warunków programu oraz wzory
aplikacji znajduj¹ siê równie¿ (ale ubieg³oroczne!) na stronie http:/
/www.nato.int/acad/home.htm

Zagl¹dnij do Internetu
 Sejm RP uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o utworzeniu KBN
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/projekt/0719.html
 Rada Ministrów przyjê³a projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/atit.html
 W Senacie RP o zmianie ustawy o utworzeniu KBN
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/0803.html
 Program Phare SCI-TECH
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/phare0808.html
 Nowy numer Biuletynu KBN Sprawy Nauki
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/sn/
 Uchwa³y Senatu RP o zmianach w sk³adzie senackiej Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/0810.html
 Uchwa³a Senatu RP w sprawie zmiany ustawy o utworzeniu
KBN
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/projekt/0810.html
 Komunikat do osób zainteresowanych wspó³prac¹ naukow¹ z
Hiszpani¹
http://www.kbn.gov.pl/miedzyn/2/hiszpania/
 Dziennik Urzêdowy Komitetu Badañ Naukowych nr 5
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/du_05_00.html
 Mo¿liwoci uzyskania grantów badawczych w Republice Irlandii
http://www.kbn.gov.pl/miedzyn/2/irlandia/
 Szereg nowych (<NEW) ofert wspolpracy z naukowcami z wielu
panstw.
http://www.kbn.gov.pl/miedzyn/2/
Informacje zebra³
dr Tadeusz Zaleski,
rzecznik prasowy KBN
http://www.kbn.gov.pl/ lub http://kbn.icm.edu.pl/
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZAGINIONEGO
ADIUNKTA NASZEJ UCZELNI RYSZARDA PRESZA
I STYPENDIUM DLA JEGO CÓRKI ANI
Jak informowalimy w kwietniowym numerze PRYZMATU, w dniu 4 lutego br. zagin¹³ nasz kolega Ryszard Presz. Wielostronne i wnikliwe poszukiwania nie przynios³y spodziewanego wyniku. Dopiero przypadek sprawi³, ¿e w dniu 26 maja odnaleziono jego zw³oki w rzece lê¿y u jej ujcia
do Odry. Identyfikacja trwa³a bardzo d³ugo, bo ponad miesi¹c. Pogrzeb
Ryszarda na cmentarzu przy ul Bujwida odby³ siê 7 lipca.
ledztwo w sprawie zabójstwa Ryszarda trwa nadal. S¹ m.in. trudnoci
z ustaleniem bezporednich przyczyn zgonu.
Jeli chodzi o ufundowanie stypendium dla Ani  córki Ryszarda  sprawa przedstawia siê nastêpuj¹co. Na nasz apel odpowiedzia³o bardzo wiele osób wype³niaj¹c deklaracje o przekazaniu czêci swojego wynagrodzenia na rzecz tego stypendium. Poniewa¿ Ania w obecnej sytuacji mo¿e
ju¿ dostawaæ rentê po zmar³ym ojcu, uznalimy, ¿e nasz¹ akcjê przerywamy. Chcielimy serdecznie podziêkowaæ wszystkim bior¹cym w niej udzia³,
a szczególnie tym deklaruj¹cym pomoc finansow¹.
Ania Presz zda³a maturê na pi¹tkach i ubiega³a siê alternatywnie na
kilka najbardziej presti¿owych kierunków studiów na ró¿nych uczelniach.
Dosta³a siê na trzy kierunki. Wybra³a Wydzia³ Prawa na Uniwersytecie
Wroc³awskim, gdzie wród 3500 kandydatów zajê³a 7 miejsce. Serdecznie
jej tego gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce.
W imieniu rodziny Ryszarda, która mnie o to prosi³a, a tak¿e w imieniu
w³asnym chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy okazali
i okazuj¹ du¿o serca, ¿yczliwoci i pomocy rodzinie zmar³ego. Wa¿na by³a
nie tylko dorana pomoc finansowa, któr¹ uda³o siê szybko zorganizowaæ,
ale tak¿e wsparcie moralne i wiadomoæ, ¿e ma siê w kim oparcie i nie
jest siê zdanym tylko na siebie w tak trudnych i bolesnych chwilach.
Dziêkuj¹c za to wsparcie nie sposób wymieniæ wszystkich z imienia
i nazwiska. Wyrazy szczególnego podziêkowania nale¿¹ siê JM Rektorom
prof. Andrzejowi Mulakowi i prof. Ludwikowi Komorowskiemu, pani Danucie Domagale-Wiatrzyk z Dzia³u Spraw Pracowniczych PWr, Dyrekcji Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji, a szczególnie panu Adamowi
Adamiakowi oraz prof. Joachimowi Potrykusowi, który dzia³a w Dortmundzko-Wroc³awskiej Fundacji Partnerstwa Miêdzyparafialnego im. w. Jadwigi. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê ZNP i Dzia³owi Socjalnemu PWr. Wreszcie chcielimy podziêkowaæ tak¿e wszystkim kolegom i przyjacio³om Ryszarda z Instytutu i Zak³adu, w którym pracowa³, a w szczególnoci Bo¿enie Cia³kowskiej, Bronis³awowi Choroszemu, Kazimierzowi Frycowi, Jurkowi G³adyszowi, a tak¿e wielu osobom spoza Uczelni.
To, ¿e chêæ pomocy znalaz³a tak silny oddwiêk wród naszej spo³ecznoci, by³o równie¿ zas³ug¹ samego Ryszarda, który by³ osob¹ niezwykle
lubian¹, weso³¹, ¿yczliw¹ i chêtn¹ do bezinteresownej pomocy innym.
I taki pozostanie w naszej pamiêci.
Piotr Cichosz

P.S.
W trakcie organizowania pomocy dla rodziny Ryszarda uwiadomilimy sobie dwa oczywiste fakty. Po pierwsze, ¿e istnieje wród nas bardzo
wiele osób wra¿liwych na ludzkie nieszczêcia, gotowych ich wesprzeæ,
nie tylko moralnie, ale tak¿e finansowo, jeli wiedz¹, ¿e pomoc ta dociera
w sposób sensowny do osób rzeczywicie jej potrzebuj¹cych. Po drugie,
¿e zdarzaj¹ siê doæ czêsto przypadki losowe, które pogarszaj¹ sytuacjê
finansow¹ i psychiczn¹ pojedynczych osób lub ca³ych rodzin, stawiaj¹c je,
czasami z dnia na dzieñ, w niezmiernie dramatycznych sytuacjach ¿yciowych. St¹d zrodzi³ siê pomys³, aby w podobny sposób do tego, w jaki chcielimy pozyskiwaæ fundusze na rzecz stypendium dla Ani Presz, spróbowaæ
zorganizowaæ rodki na rzecz tych pracowników lub studentów Politechniki, którzy znaleli siê w bardzo trudnym po³o¿eniu. Jest nas na Uczelni
kilka tysiêcy osób i mylimy, ¿e staæ nas na to, aby kilku osobom pomóc.
Aktualne mo¿liwoci pomocy dla osób w sytuacjach losowych, jakie istniej¹ na Uczelni, nie s¹ zbyt du¿e i mog³yby byæ wydatnie zwiêkszone. Jeli
koncepcja wspomo¿enia tej pomocy dojrzeje, przedstawimy j¹ Pañstwu
na ³amach PRYZMATU. 

Zarz¹dzenia,Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 42/2000 z dnia 27.07.2000 r. w sprawie kwalifikowania poniesionych szkód w ciê¿ar pozosta³ych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych na Politechnice Wroc³awskiej;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 43/2000 z dnia 28.07.2000 r. wprowadzaj¹ce zmiany do ZW 12/99 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukoñczenia studiów w jêzykach obcych;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 44/2000 z dnia 2.08.2000 r. dotycz¹ce zmiany Zarz¹dzenia Wewnêtrznego 23/95 z dnia 17 listopada
1995 r. w sprawie projektów (grantów) finansowanych przez instytucje zagraniczne. 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej
poleca najnowsze publikacje:
Baliñska Gra¿yna, Architektura przemys³owa XX wieku Luboñ k. Poznania, 2000, 125 s., 16, z³ (architektura) praca naukowa
Bazy danych 1, Zygmunt Mazur (red.), 2000, 104 s., 9,00 z³
(informatyka) praca naukowa
Danielewicz Jan, Go³ecki Kazimierz, Podstawy projektowania niskotemperaturowych kot³owni wodnych z zastosowaniem
kot³ów De Dietrich i Schäfer Interdomo, 2000, 52 s., + 40 schematów, 14,00 z³ (mechanika) praca naukowa
Hejducki Zdzis³aw, Sprzê¿enia czasowe w metodach organizacji z³o¿onych procesów budowlanych, 2000, 124 s., 12,50 z³
(budownictwo) praca naukowa
In¿ynieria wiedzy i systemy ekspertowe t. I, pod red. Zdzis³awa Bubnickiego i Adama Grzecha, 2000, 408 s., 35,00 z³ (informatyka) praca naukowa
In¿ynieria wiedzy i systemy ekspertowe t. II, pod red. Zdzis³awa Bubnickiego i Adama Grzecha, 2000, 416 s., 37,00 z³ (informatyka) praca naukowa
Makowski Krzysztof, Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem zwartym w ujêciu obwodowo-polowym,
2000, 70 s., 10,00 z³ (elektrotechnika) praca naukowa
Miernik Marek, Skrawalnoæ metali. Metody okrelania i prognozowania, 2000, 200 s., 18,00 z³, (mechanika) podrêcznik
Mirski Zbigniew, Sterowanie szerokoci¹ szczeliny lutowniczej w procesach spajania materia³ów ró¿noimiennych, 2000,
238 s., 23,00 z³ (mechanika) praca naukowa
Mochnacki W³adys³aw, Kody korekcyjne i kryptografia, 2000,
wyd. II popr. 190 s., 18,00 z³, (elektronika) podrêcznik
Problemy bezpieczeñstwa, efektywnoci ekonomicznej oraz
optymalizacji przewietrzania oddzia³ów wydobywczych kopalñ
rud miedzi, 2000, 129 s., 12,00 z³, (górnictwo) praca naukowa
Sawicki Józef, Zmiany naturalnej infiltracji opadów do
warstw wodononych pod wp³ywem g³êbokiego, górniczego drena¿u, 2000, 174 s., 32,00 z³ (geologia i górnictwo) praca naukowa
So³oducho Jadwiga, Synteza bis(pirolilo)arenów  prekursorów elektroprzewodz¹cych polimerów, 2000, 55 s., 9,00 z³ (chemia) praca naukowa
Stalewski Tadeusz, Kszta³cenie i zawód specjalisty zarz¹dzania. Absolwenci wybranych szkó³ zarz¹dzania z lat 19761995,
2000, 192 s., 23,00 z³ (org. i zarz.) praca naukowa
Synal Bohdan, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Podstawy, 2000, 200 s., 15,00 z³ (elektrotechnika) podrêcznik
Tribologia sprzyja (wy)trwa³oci. Jubileuszowe seminarium
naukowe powiêcone 50-leciu pracy naukowej oraz 75-leciu urodzin prof. dra in¿. Zbigniewa Lawrowskiego, 2000, 100 s., 11,00 z³,
(mechanika) praca naukowa
Zapraszamy
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NA WYDZIA£ACH
CHEMIA

12 kwietnia na posiedzeniu Rady Wydzia³u prodziekan prof. Andrzej Matynia
przedstawi³ rodzaje realizowanych zajêæ
na wszystkich kierunkach kszta³cenia na
studiach magisterskich Wydzia³u oraz zestawienie kursów zg³aszanych przez pracowników Wydzia³u do katalogu ofert
ogólnouczelnianych. W g³osowaniu jawnym zaopiniowano je pozytywnie.
Nastêpnie prof. Andrzej Matynia
przedstawi³ sprawozdanie dotycz¹ce
kszta³towania siê w roku akademickim
1999/2000 stanu studentów na studiach
dziennych magisterskich i in¿ynierskich
zaocznych. Przedstawiony obszerny materia³ jednomylnie przyjêto do akceptuj¹cej wiadomoci, jako czêæ rocznego
sprawozdania z dzia³alnoci Wydzia³u za
1999 r.
W tajnych g³osowaniach podjêto
uchwa³y w sprawie:
 wszczêcia postêpowania o nadanie
dr hab. Kazimierze Wilk tytu³u naukowego profesora,
 powo³ania Komisji do wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u naukowego
profesora dr hab. Antoniemu Kozio³owi,
 powo³ania Komisji do wszczêcia
przewodu habilitacyjnego dr Lucyny Firlej z Université Montellier II (Francja),
 powo³ania Komisji do wszczêcia
przewodu habilitacyjnego dr Jadwigi So³oducho,
 zatrudnienia dr hab. Adama Soko³owskiego oraz dr hab. Jerzego Walendziewskiego na stanowiskach profesorów
nadzwyczajnych PWr.
Na zakoñczenie obrad dziekan prof.
Henryk Górecki oraz prodziekani prof.
Wies³aw ¯yrnicki i prof. Pawe³ Kafarski,
przedstawili informacje dotycz¹ce bie¿¹cej dzia³alnoci Wydzia³u Chemicznego.
IN¯YNIERIA RODOWISKA

10.05.2000 r. na posiedzeniu Rady
Wydzia³u zatwierdzono 12 tematów prac
dyplomowych.
 Wyznaczono termin kolokwium habilitacyjnego dr in¿. Józefa Bednarskiego.
 Dziekan przypomnia³ o obowi¹zku
odnotowywania wszystkich wyjazdów
zagranicznych i zg³aszania wszystkich
osób z zagranicy przyje¿d¿aj¹cych na
wydzia³.
 Prof. Janusz Je¿owiecki poinformowa³, ¿e dr in¿. Wojciech Mazurek otrzyma³ nagrodê Siemensa.
Dokoñczenie na stronie 27

W styczniu br. Politechnika Wroc³awska rozpoczê³a przygotowania do
nowej inwestycji: budowy Centrum
Naukowo-Badawczego Wydzia³u
Elektrycznego.

Czy powstanie
nowe Centrum
Naukowo-Badawcze?
Nie jest to jedyne tak du¿e przedsiêwziêcie w ostatnim czasie. W styczniowym numerze Pryzmatu pisalimy o nowym budynku dla Wydzia³ów Mechanicznego
oraz Informatyki i Zarz¹dzania. Przypomnijmy, konkurs na koncepcjê architektoniczn¹ tego budynku zakoñczony zosta³ w
grudniu 1999 roku. Przygotowanie niezbêdnej dokumentacji technicznej powierzono
firmie Polswiss Projekt Sp. z o.o., której
praca zdoby³a I nagrodê. W chwili obecnej
mo¿emy poinformowaæ naszych czytelników, ¿e Uczelnia otrzyma³a ju¿ pozwolenie
na budowê, wydawane po przedstawieniu
projektu budowlanego. Nastêpny etap poprzedzaj¹cy budowê to projekt wykonawczy, który zgodnie z umow¹ firma Polswiss
Projekt Sp. z o.o. powinna przedstawiæ do
koñca wrzenia br. Koszty realizacji tak
du¿ej inwestycji przerastaj¹ mo¿liwoci finansowe Uczelni, szans¹ jest tu dofinansowanie z MEN i KBN, o które Uczelnia wyst¹pi³a.
Nowa inwestycja PWr to Centrum Naukowo-Badawcze Wydzia³u Elektrycznego.
Wydzia³ ten tworz¹ trzy instytuty: I-7, I-8
oraz I-29. Zatrudniaj¹ one ³¹cznie oko³o 210
pracowników naukowych i 40 pracowników
administracyjno-technicznych. Na Wydziale
studiuje obecnie 1500 studentów. Docelowo przewiduje siê 2000 osób na studiach
dziennych, 500 na studiach zaocznych oraz
Projekt zwyciêski

rocznie 15 osób na studiach podyplomowych
i 25 na doktoranckich. Obecnie powierzchnia Wydzia³u wynosi oko³o 10000 m2 i jest
rozmieszczona w kilku budynkach. Poniewa¿
kierownictwo i znaczna czêæ pomieszczeñ
Wydzia³u Elektrycznego znajduje siê w budynku D-1, Centrum Naukowo-Badawcze
zlokalizowane zostanie w pobli¿u tego budynku, przy ul. Z. Janiszewskiego.
Centrum ma zintegrowaæ potencja³ naukowo-badawczy Wydzia³u Elektrycznego
w dziedzinie elektroenergetyki zawodowej
i przemys³owej, a tak¿e przemys³u elektrotechnicznego makroregionu Dolnego l¹ska
w obszarze technologii i aplikacji oraz szeroko rozumianej informatyki.
Zgodnie z za³o¿eniami, powierzchnia
u¿ytkowa Centrum Naukowo-Badawczego
wyniesie oko³o 8000 m2 i wykorzystana zostanie na pomieszczenia ogólne (2250 m2),
Centrum Konferencyjne (2400 m2) i Zak³ady Naukowo-Badawcze (3350 m2).
Pomieszczenia ogólne zajmowaæ bêdzie
administracja Wydzia³u Elektrycznego, biblioteka z czytelni¹ i katalogami oraz Komputerowe Centrum Informacyjno-Badawcze
pe³ni¹ce funkcje informatyczne i zarz¹dzaj¹ce sieci¹ komputerow¹ Wydzia³u.
Centrum Konferencyjne s³u¿yæ ma nie
tylko potrzebom Wydzia³u Elektrycznego,
obs³ugiwaæ bêdzie równie¿ konferencje krajowe i miêdzynarodowe oraz seminaria naukowe. Sk³adaæ siê bêdzie z sal audytoryjnych, seminaryjnych, zespo³u gastronomiczno-klubowego oraz niezbêdnego zaplecza.
Zak³ady Naukowo-Badawcze grupowaæ
bêd¹ wiod¹ce zespo³y naukowe na Wydziale Elektrycznym oraz tworzyæ centra badawcze miêdzywydzia³owe, miêdzyuczelniane
i regionalne europejskie. Zostan¹ wyposa¿one w odpowiednie rodki techniczne
i aparaturowe do prowadzenia badañ w zakresie teorii i technologii w takich dziedzinach jak: odnawialne ród³a energii, auto-
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matyka i sztuczna inteligencja, technologie
pró¿niowe, metody matematyczne i symulacje komputerowe, marketing, informatyka, internet, multimedia, bezpieczeñstwo
elektryczne i ekologia. Zak³ady NaukowoBadawcze obejm¹ 8 samodzielnych jednostek, których podstaw¹ funkcjonowania
bêd¹ laboratoria naukowo-badawcze.
Konkurs na koncepcjê architektoniczn¹
Centrum Naukowo-Badawczego og³oszony
zosta³ 31 marca br. w Biuletynie Zamówieñ
Publicznych. W wymaganym w Warunkach konkursu terminie wp³ynê³o 10 prac,
które otwarto komisyjnie 12 czerwca. Prace ocenia³ S¹d konkursowy, w sk³ad którego wchodzili architekci, cz³onkowie SARP,
Zenon Nasterski (sêdzia referent), Ryszard
Daczkowski, Andrzej Ilow, Wiktor Jackiewicz, Jadwiga Sozañska, Marek Winiewski oraz pracownicy Politechniki Wroc³awskiej - prof. Marian Sobierajski pe³ni¹cy
funkcjê przewodnicz¹cego, prof. Tadeusz
£obos, prof. Janusz Szafran, Maciej Ostrowski, Aleksander Szulc. Ocenie podlega³y
m.in.: forma Centrum Naukowo-Badawczego, relacje pomiêdzy struktur¹ wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ obiektu, wkomponowanie w
istniej¹c¹ formê zabudowy, prawid³owoæ
wewnêtrznej organizacji poszczególnych
funkcji budynku, komunikacja, rekreacja,
ewakuacja, a tak¿e mo¿liwoci w zakresie
technologii budowy oraz zastosowanych
rozwi¹zañ materia³owych.
Sporód z³o¿onych prac wyranie wyró¿nia³y siê trzy, które ostatecznie uhonorowano nagrodami i wyró¿nieniem:
 nagroda I
ArchIDEA Pracownia Projektowa s.c.
ul. Chemiczna 3/3
50-336 Wroc³aw
 nagroda II
Studio EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna ul. Monterska 5

53-206 Wroc³aw
 wyró¿nienie
Bulanda, Mucha  Architekci Sp. z o.o.
ul. Barcicka 14
01-839 Warszawa
S¹d konkursowy uzna³, ¿e koncepcja pracowni ArchIDEA, autorstwa arch. Ewy
Frankiewicz (wspó³praca autorska: arch.
Adam Winiarski, asystenci: arch. Pawe³
Sacharuk, arch. Andrzej Zora) najlepiej
spe³nia wymagania stawiane przez Uczelniê, a w szczególnoci przysz³ych u¿ytkowników. Doceniono najlepsze rozwi¹zanie
w zakresie relacji przestrzennych oraz
wkomponowanie w istniej¹c¹ zabudowê.
Podkrelano ukszta³towanie obiektu nie zas³aniaj¹ce budynku D-8 oraz pozostawienie
ul. Z. Janiszewskiego jako g³ównego ci¹gu
pieszego. Za wartociowe rozwi¹zanie przestrzenne uznano przeszklony ³¹cznik z budynkiem D-1, w którym umieszczono bibliotekê oraz laboratoria komputerowe.
Dnia 21 lipca br. Politechnika Wroc³awska zawar³a z pracowni¹ ArchIDEA umowê na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji budynku
Centrum Naukowo-Badawczego Wydzia³u
Elektrycznego. Zgodnie z umow¹ projekt
budowlany wykonany zostanie do
15.11.2000 r. a projekt wykonawczy do
30.04 2001 r. Inwestorstwo zastêpcze w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji powierzono Zarz¹dowi Inwestycji Szkó³
Wy¿szych, natomiast koordynatorem prac
ze strony Uczelni zosta³ mgr in¿. Maciej
Ostrowski  Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych.
O postêpach przy realizacji obu inwestycji: budynku dla Wydzia³ów Mechanicznego oraz Informatyki i Zarz¹dzania, a tak¿e
Centrum Naukowo-Badawczego Wydzia³u
Elektrycznego, bêdziemy Pañstwa informowaæ na bie¿¹co.
mgr in¿. Sylwia Urbaniak
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31.05.2000 r. na posiedzeniu Rady
Wydzia³u odby³o siê kolokwium habilitacyjne i wyk³ad habilitacyjny dr in¿.
Józefa Bednarskiego. Kandydatowi nadano stopieñ doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie in¿ynieria rodowiska w specjalnoci klimatyzacja,
ogrzewnictwo, wentylacja.
 Zaakceptowano bud¿et wydzia³u na
rok 2000.
 Postanowiono wysun¹æ kandydaturê
prof. Jerzego Zwodziaka do Nagrody Senatu.
21.06.2000 r. na posiedzeniu Rady Wydzia³u zatwierdzono 216 tematów prac dyplomowych magisterskich i in¿ynierskich.
 Powo³ano Komisjê Nadzwyczajn¹
Rady Wydzia³u ds. Punktów Kredytowych
(ECTS).
 Przed³u¿ono zatrudnienie:
 prof. Marii Pawlaczyk-Szpilowej na
1/3 etatu na rok akademicki 2000/2001,
 prof. Tomasza Winnickiego, prof.
Gerarda Beslera, prof. Danuty Werszko i
dr Krystyny Syczewskiej  na dotychczasowych warunkach, do osi¹gniêcia przez
nich wieku emerytalnego,
 mgr in¿. Adama Czmuchowskiego do
30.09.2000 r.
 Og³oszono konkursy na dwa stanowiska adiunktów naukowo-dydaktycznych
w Katedrze Klimatyzacji i Ciep³ownictwa.
 Poparto wniosek o powo³anie prof.
W³adys³awa Tomczaka na stanowisko profesora zwyczajnego.
 Postanowiono wyst¹piæ o odznaczenie prof. Edwarda Mielcarzewicza Medalem Politechniki Wroc³awskiej.
ELEKTRYCZNY

3.07.2000 r. na posiedzeniu Rady Wydzia³u zatwierdzono zmiany w planie studiów na kierunku Automatyka i Robotyka.
 Postanowiono otworzyæ przewód habilitacyjny dr in¿. Barbary Kaszowskiej z
Politechniki Opolskiej.
 Poparto wniosek o przyznanie mgr in¿.
Sabinie Or³owskiej stypendium doktoranckiego na semestr zimowy roku akademickiego 2000/2001.
 Przed³u¿ono urlop bezp³atny mgr in¿.
Andrzejowi Bachremu, który przebywa na
sta¿u naukowym w Magdeburgu.
 Poparto wniosek dr in¿. Ryszarda Kacprzyka o przyznanie mu rocznego urlpou
naukowego na dokoñczenie rozprawy habilitacyjnej.
 Postanowiono og³osiæ konkurs na stanowisko adiunkta w Zak³adzie Elektroenergetyki Przemys³owej w I-8.
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07.06.2000 r. na posiedzeniu Rady
Wydzia³u wyra¿ono zgodê na wszczêcie przewodu doktorskiego Adama Papugi nt.: Minimalizacja d³ugoci po³¹czenia na podstawie identyfikacji naprê¿eñ cinaj¹cych w poszczególnych
stopniach tamy wieloprzek³adkowej
oraz powo³ano prof. Monikê Hardygórê na promotora tej pracy.
 Otwarto przewód doktorski mgr
in¿. Piotra Grzempowskiego nt.:Analiza i interpretacja pionowych deformacji przypowierzchniowych warstw skorupy ziemskiej na obszarze aglomeracji wroc³awskiej powo³uj¹c prof. Stefana Caconia na promotora tej pracy.
 Przyjêto i dopuszczono do publicznej obrony pracê doktorsk¹ mgr in¿.
Ryszarda Kubañskiego nt. Nowa generacja rozruszników kopalnianych.
 Rozstrzygniêto konkurs na stanowisko adiunkta w Zak³adzie Geotechniki Górniczej I-11 popieraj¹c wniosek
o zatrudnienie dr in¿. Janusza Uklei.
 Pozytywnie zaopiniowano wnioski o ponowne zatrudnienie:
 prof. Zbigniewa Koz³owskiego na
4/4 etatu od 01.07.2000 r. do 30.09.2003
r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Górnictwa PWr,
 prof. Jadwigi Wiêckowskiej na 4/
4 etatu od 01.07.2000 r. do 30.09.2007
r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego PWr,
 dr in¿. Jaros³awy Szwed-Lorenz
na stanowisku adiunkta w Instytucie
Górnictwa PWr od 01.07. do
30.09.2000 r. na 4/4 etatu oraz od
01.10.2000 r. do 30.09.2001 r. na 1/4
etatu.
13.07.2000 r. na posiedzeniu Rady
Wydzia³u wyra¿ono zgodê na odbycie
dwumiesiêcznego sta¿u naukowego w
Iowa State University, USA przez prof.
J. Drzyma³ê.
 Poparto wniosek o zatrudnienie dr
in¿. Anny Gogolewskiej na stanowisku
starszego wyk³adowcy w I-11 na okres
zamkniêty od 1.10.2000 r. do
30.09.2001 r.
 Wyra¿ono zgodê na wszczêcie
przewodów doktorskich:
 mgr in¿.Jana Blachowskiego na temat: Analiza i interpretacja deformacji powierzchniowej warstwy skorupy
ziemskiej w otoczeniu projektowanego
zbiornika wodnego powo³uj¹c na proDokoñczenie na stronie 29

Wspó³praca
z Kore¹
W dniu 4.09.2000 w gmachu Politechniki Wroc³awskiej na spotkaniu J.M.Rektora
prof. Andrzeja Mulaka z Prezydentem koreañskiej uczelni Changwon National University prof. Soo O Lee zosta³ podpisany list
intencyjny, w którym obie strony wyra¿aj¹
gotowoæ podpisania umowy o wzajemnej
wspó³pracy. Jej zakres ma obejmowaæ:
 nauczanie,
 badania naukowe,
 wymianê studenck¹.
Umowa jest wynikiem dotychczasowych
wzajemnych wizyt pracowników Uniwersytetu Changwon National University (Republika Korei) i Politechniki Wroc³awskiej

oraz wspó³pracy Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji z Centrum Badañ
Obrabiarek. Po zatwierdzeniu jej przez Senat Politechniki Wroc³awskiej bêdzie stanowi³a podstawê do podpisania protoko³ów o
szczegó³owej wspó³pracy w wy¿ej wymienionych dziedzinach.
W czasie obecnej dwudniowej wizyty
stronê koreañsk¹ reprezentowali: Rektor
prof. Soo O Lee, pe³nomocnik ds. wspó³pracy z zagranic¹ prof. Dug Hee Moon i
dyrektor Instytutu dr Kyung Hoon Kim.
Gocie zwiedzili laboratoria Wydzia³u Mechanicznego. W szczegó³owych rozmowach, w których ze strony koreañskiej
uczestniczy³a ca³a delegacja, za ze strony
naszej uczelni prorektor prof. Jerzy wiatek i prof. Jerzy Jêdrzejewski, gocie zaproponowali wymianê osobow¹  3 studentów/rok i 1 pracownik naukowo-dydaktyczny/rok.

Spotkanie w gabinecie Rektora. Od lewej: prof. J. wi¹tek, prof. A. Mulak, mgr E .Mazurek,
prof. J. Zdanowski, prof. Soo O Lee, dr Kyung Hoon Kim (ty³em), prof. J. Jêdrzejewski.

Wymiana podpisanych dokumentów
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Changwon University powsta³ w 1969
roku. W jego sk³ad wchodzi 6 koled¿ów:
Humanistyczny, Nauk Spo³ecznych, Ekonomiki i Biznesu, Nauk Podstawowych, In¿ynierii i Sztuki. Na 51 wydzia³ach kszta³ci
siê oko³o 12000 studentów.
W po³o¿onym na po³udniu Republiki
Korei Changwon mieci siê najwiêkszy pañstwowy instytut przemys³owy zajmuj¹cy siê
badaniem maszyni technologiami materia³ów  Koreañski Instytut Maszyn i Materia³ów. Od roku 1998 Instytut Maszyn, z
którym Zak³ad Konstrukcji Obrabiarek i
Systemów Wytwarzania PWr kierowany
przez prof. Jerzego Jêdrzejewskiego wspó³pracuje 5. rok w ramach programu miê-

dzyrz¹dowego, zosta³ wydzielony i przeniesiony do Taejon. W Changwon mieci
siê te¿ fabryka obrabiarek Daewoo Heavy
Industry Ltd., dla której realizowany jest
obecnie kontrakt na badania oraz obliczenia centrum obróbkowego CNC i elektrowrzecion. Przewiduje siê przed³u¿enie na
2001 rok prowadzonej przez prof. J. Jêdrzejewskiego wspó³pracy z t¹ fabryk¹ przy
realizacji koreañskiego programu rz¹dowego. Ta w³anie wspó³praca przemys³owa
doprowadzi³a do kontaktów z Uniwersytetem w Changwon. Dotychczas wyg³oszono na tej uczelni dwa wyk³ady w ramach
seminariów organizowanych przez Wydzia³ Mechaniczny ChNU. 

XI konferencja

¯elbetowe i sprê¿one zbiorniki
na materia³y sypkie i ciecze
W dniach 18-21 padziernika 2000 r. w wieradowie w hotelu Malachit
odbêdzie siê XI Konferencja ¯elbetowe i sprê¿one zbiorniki na materia³y
sypkie i ciecze. Jest ona organizowana przez Instytut Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej przy wspó³udziale Instytutu Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Patronat objê³a Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW
PAN.
XI Konferencja jest powiêcona szeroko pojêtej problematyce zbiorników ¿elbetowych i sprê¿onych do przechowywania ró¿nych materia³ów sypkich, p³ynnych itp. Organizatorzy oczekuj¹, ¿e zgromadzi ona szereg uznanych specjalistów bran¿y naukowej, a tak¿e przemys³owej z zakresu tematyki poruszanej podczas konferencji. Swój udzia³ zapowiedzieli równie¿ gocie z zagranicy, zajmuj¹cy siê od wielu lat problemami zwi¹zanymi z silosami.
G³ównymi konferencyjnymi tematami s¹:
 problemy zwi¹zane z projektowaniem, budow¹ i eksploatacj¹ zbiorników na wodê przemys³ow¹, basenów k¹pielowych, zbiorników w oczyszczalniach cieków itp.,
 badania naukowe z zakresu przep³ywu i naporu materia³ów sypkich,
 zagadnienia zwi¹zane z nape³nianiem i opró¿nianiem zbiorników,
 zagadnienia z zakresu projektowania konstrukcji zbiorników,
 problemy zwi¹zane ze sposobami wznoszenia i eksploatacji,
 remonty i modernizacje,
 analiza nowoczesnych materia³ów budowlanych stosowanych do wznoszenia i remontów,
 analizy numeryczne stosowane do rozwi¹zywania wy¿ej wymienionych
problemów.
Zainteresowanym podajemy adres do korespondencji:
Silos 2000 XI Konferencja ¯elbetowe i sprê¿one zbiorniki na materia³y
sypkie i ciecze
Instytut Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej
Pl. Grunwaldzki 11
50-370 Wroc³aw
tel. (071) 320-25-15, fax (071) 322-14-65
e-mail: silos_2000@pionier.ib.pwr.wroc.pl
Szersze informacje: http://www.ib.pwr.wroc.pl/silos_2000
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motora prof. Stefana Caconia,
 mgr in¿. Danuty Kaszyckiej nt.:
Badanie odpadowych termoplastycznych tworzyw sztucznych do formowania koncentratów miedziowych powo³uj¹c na promotora prof. Jadwigê Wiêckowsk¹.
 Powo³ano recenzentów pracy doktorskiej mgr in¿. Krzysztofa Pradla i komisjê do przeprowadzenia jego przewodu doktorskiego.
 Przyjêto oraz dopuszczono do publicznej obrony pracê doktorsk¹ mgr
in¿. Jacka Szczepiñskiego nt.:Prognoza zmian warunków hydrogeodynamicznych w obszarze leja depresyjnego kopalni Be³chatów w aspekcie opracowywania zasad zagospodarowania wielkoprzestrzennych wyrobisk poeksploatacyjnych.
 Powierzono Komisji przyjêcie rozprawy, dopuszczenie do obrony oraz wyznaczenie terminu obrony rozprawy
doktorskiej mgr in¿. W. Sawickiego nt.
Wp³yw czynników konstrukcyjnych na
ha³as emitowany przez trasê przenonika tamowego.
 Odby³a siê publiczna obrona pracy
doktorskiej nt.: Nowa generacja rozruszników kopalnianych, w wyniku
której nadano Ryszardowi Kubañskiemu stopieñ naukowy doktora nauk technicznych.
PPT

11.05.2000 r. na posiedzeniu Rady
Wydzia³u poparto wnioski o mianowanie:
prof.dr hab. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas (I-9) na stanowisko profesora
zwyczajnego oraz dr hab. Wac³awa
Urbañczyka (I-9) na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr.
 Powo³ano recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i w kszta³ceniu
m³odej kadry naukowej prof.dr hab. Miros³awa Kuty³owskiego, kandydata na
stanowisko profesora zwyczajnego w I18.
 Odby³o siê kolokwium habilitacyjne i wyk³ad habilitacyjny dr Kazimierza
Biedrzyckiego z Instytutu Fizyki Dowiadczalnej Uniwersytetu Wroc³awskiego. Kandydatowi nadano stopieñ doktora habilitowanego.
 Dziekan prof.dr hab. Ryszard Grz¹lewicz poinformowa³ o sytuacji finansowej wydzia³u i o pracach prowadzonych przez w³adze uczelni nad prowizorium bud¿etowym na rok bie¿¹cy.
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KSI¥¯KI, które polecamy...
Jerzy Holtzer

Komunizm w Europie
Dzieje ruchu i systemu w³adzy

Dom Wydawniczy Bellona
Warszawa 2000
cena 25 z³
Znany historyk warszawski, od 1989 roku profesor historii pracuj¹cy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
obecnie dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN, znany jest
szerszym krêgom czytelniczym jako autor ksi¹¿ki Solidarnoæ
1980-1981. Geneza i historia (1983).
Obecnie prezentowana praca ukaza³a siê pierwotnie w Niemczech, wzbudzi³a te¿ zainteresowanie innych wydawców europejskich. Opisuje bowiem, jak w XX wieku tworzy³ siê i upada³ komunizm jako zjawisko polityczne.
Autor tylko marginalnie wspomina inne aspekty tego zjawiska:
neoutopijn¹ ideê wywodzon¹ czasem od Platona lub nawi¹zuj¹c¹
do Rewolucji Francuskiej koncepcjê racjonalistyczn¹ (mimo  jak
pisze  nie nazbyt ¿yczliwego postêpowania wobec wielu m¹drych
ludzi, których pozbawiano wraz z g³ow¹ tak jakoby cennej dla dobrych rz¹dów siedziby rozumu). Podkrela: Nigdy jednak przed pojawieniem siê marksizmu rzecznicy ³adu rozumnego nie twierdzili,
¿e zdo³ali przy pomocy jednej globalnej teorii naukowej uzasadniæ
ca³oæ dziejów wiata i ludzkoci, przyrody i spo³eczeñstwa, przesz³oci, teraniejszoci i przysz³oci. Pod tym wzglêdem ambicje
marksizmu by³y rzeczywicie niepohamowane.
Poznajemy dzieje ruchu politycznego od 1903 roku, w którym utworzono frakcjê bolszewick¹ w rosyjskiej socjaldemokracji, do 8 grudnia 1991 roku, kiedy og³oszono koniec Zwi¹zku
Radzieckiego.
Zwiêz³a, niespe³na 200-stronicowa ksi¹¿ka nie jest zapisem zdarzeñ, które znamy i pamiêtamy z autopsji. Zawiera syntetyczny obraz
procesów polityczno-historycznych. Tak np. na stronie 140 (rozdzia³ XIII pod wdziêcznym tytu³em Rozk³ad komunizmu) zaczyna
siê historia S, a w po³owie str. 142 dochodzimy ju¿ do stanu wojennego... Czytelnik zyska natomiast pewien szerszy obraz wydarzeñ. Dostrze¿e np., jakie skutki mia³o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce dla innych krajów bloku radzieckiego, a nawet  jak
odbi³o siê to na komunistycznych partiach Europy Zachodniej.
Mo¿emy tu te¿ uzyskaæ wiele ciekawych informacji o okresie
miêdzywojennym i czasach II wojny wiatowej w ruchu komunistycznym. Kto bowiem z pokolenia chodz¹cego do prl-owskich szkó³
wie, ¿e z PPR usuniêto za pob³a¿liwoæ wobec Trockiego uznanych za prawicowców(?) Mariê Koszutsk¹ i Adolfa Warskiego.
W podsumowaniu autor podkrela, ¿e choæ komunizm trwa jeszcze w niektórych strukturach, czy te¿ duszach cz³onków pseudosocjaldemokratycznych partii, jest systemem ostatecznie przegranym,
bez najmniejszych szans na odrodzenie  przynajmniej w Europie.
Ksi¹¿ka  dziêki temu, ¿e ma syntetyczny charakter  nie zawiera tak drastycznych opisów, jak Czarna ksiêga komunizmu, któr¹
do snu mog¹ czytywaæ tylko osoby o konstrukcji psychicznej pos³anki Izabelli S. Mo¿na zatem poleciæ Komunizm w Europie...
jako po¿yteczne ród³o wiedzy równie¿ dla m³odzie¿y szkolnej. 

Pe³ne teksty
poszukiwanych czasopism naukowych
dostêpne ze strony internetowej
Biblioteki G³ównej PWr
Do koñca 2000 r. Biblioteka G³ówna oferuje ze swojej strony
internetowej bezp³atny dostêp do pe³nych tekstów artyku³ów z nastêpuj¹cych czasopism:
 Computers and Education,
 Engineering Fracture Mechanics,
 International Journal of Fatigue,
 International Journal of Refrigeration,
 Polymer,
 Progress in Energy and Combustion Science.
Aktualnie wymienione wy¿ej czasopisma nie s¹ dostêpne w Bibliotece PWr w wersji drukowanej.
Adres dostêpu:
http://www.bg.pwr.wroc.pl => czasopisma elektroniczne =>
inne serwisy komercyjne => BIELEFELD
Chc¹c skorzystaæ z pe³nego tekstu nale¿y podaæ:
 nazwê u¿ytkownika: rek
 has³o: polska
Wszelkich informacji udziela:
Oddzia³ Czasopism tel. 320-23-07, 320-34-12
mgr in¿. £ucja Maciejewska

Nowoci w bazie
DOROBEK NAUKOWY
PRACOWNIKÓW PWR (DONA)
Z satysfakcj¹ informujemy autorów prac naukowych, ¿e z ka¿dym rokiem wzrasta zainteresowanie dorobkiem naukowym naszej
Uczelni prezentowanym w sieci Internet. Od momentu udostêpnienia bazy DONA (www.bg.pwr.wroc.pl) obserwujemy, ¿e coraz czêciej jest odwiedzana przez u¿ytkowników z kraju i z zagranicy.
Liczba rekordów w bazie zbli¿a siê do 120 tys. S¹ to wszystkie
publikacje powsta³e na Politechnice Wroc³awskiej (od 1945 r.) oraz
prace niepublikowane ukazuj¹ce siê od 1969 r. (tzn. od czasu, gdy
zaczêto wydawaæ raporty).
Baza jest coraz popularniejsza tak¿e na naszej Uczelni. Zainteresowanie us³ugami wzrasta szczególnie w okresie awansów i ocen
nauczycieli akademickich, a tak¿e w czasie pisania prac magisterskich.
Od 1 padziernika w bazie zasz³a zmiana organizacyjna: wdro¿ono modu³ przyjmowania danych na noniku elektronicznym (ELKADO  Elektroniczna Karta Dokumentacyjna). Do tej pory dokumentem wejciowym by³y papierowe karty dokumentacyjne tworzone w bibliotekach jednostek organizacyjnych przy pomocy maszyny do pisania. W Bibliotece G³ównej na ich podstawie tworzono nonik czytelny dla komputera. W miarê rozpowszechniania siê
techniki komputerowej coraz wiêcej bibliotek tworzy³o te karty przy
pomocy edytorów tekstu na mikrokomputerach i drukowa³o papierowe karty dla bazy DONA. W Bibliotece G³ównej by³y one ponownie wprowadzane do komputera. Nowy modu³ oprogramowania pozwala na uproszczenie tej procedury. Dane przygotowywane
w bibliotekach mog¹ byæ wykorzystywane do bezporedniej aktualizacji bazy DONA w Bibliotece G³ównej. Wyeliminowano w ten
sposób dublowanie ¿mudnej i pracoch³onnej czynnoci wprowadzania danych.
Dorota G³azek

wrzesieñ 2000
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